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1. Introducción e Contextualización. 

 

O Real Decreto 1631/2006 de 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación 

e Ciencia (MEC), que establece as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria 

como consecuencia da implantación da Lei Orgánica de Educación (LOE), foi desenvolvido na 

Comunidade Autónoma de Galicia polo Decreto 133/2007 de 5 de xullo, mediante o cal se 

aproba o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria para esta comunidade. O presente 

documento fai referencia á programación da materia de Tecnoloxías. 

 

Como analizaremos máis adiante máis detidamente, unhas das principais novidades que 

engade esta lei á actividade educativa, vén derivada da nova definición de currículo, en concreto 

por mor da inclusión das chamadas competencias básicas, un concepto relativamente novo no 

sistema educativo español e na súa práctica educativa. Respecto da concepción que se ten, en 

xeral, dos obxectivos, dos contidos, da metodoloxía e dos criterios de avaliación, as novidades 

son as que produce, precisamente, a súa interrelación con esas competencias, que van orientar o 

proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

A proposta curricular desta materia na Educación Secundaria Obrigatoria toma como 

principal punto de referencia os métodos e os procedementos dos que se serviu a humanidade 

para resolver problemas e satisfacer necesidades, isto é, a tecnoloxía  concibida como o conxunto 

de actividades e de coñecementos científicos e técnicos empregados polo ser humano para a 

construcción ou para a elaboración de obxectos, de sistemas ou de contornos, pois mesmo 

impulsou o desenvolvemento de aspectos moi variados das distintas civilizacións históricas 

dende a súa orixe. Por iso se contempla como un proceso que desenvolve habilidades, destrezas e 

métodos que, á súa vez, permiten avantar dende a identificación e a formulación dun problema 

técnico ata a súa solución constructiva, ademais de facer fincapé nunha planificación que busque 

a optimización de recursos e das solucións. A aceleración vertixinosa que se produciu no 

desenvolvemento tecnolóxico nas últimas décadas (vivimos nunha era tecnolóxica) e o aumento 

do protagonismo das novas tecnoloxías da información e da comunicación, que relegaron as 

tecnoloxías manuais, condicionan a necesidade formativa (educación e cultura tecnolóxica) nun 

terreo en que o cidadán vai ser axente activo, ben sexa como consumidor ou ben como productor 

de innovacións, en resumo, para mellorar a súa calidade de vida. Ademais debe servir, polo seu 

interese xeral, para superar a tradicional separación entre materias científicas e humanísticas, da 

mesma maneira que debe servir para rexeitar actitudes sexistas que, dun xeito errado e 

interesado, relacionan esta materia cos intereses do alumnado masculino. 

 

A materia de Tecnoloxías na ESO basea a súa aprendizaxe, en consecuencia, na 

adquisición de coñecementos (segundo os casos, por achegamento ou por descubrimento) e no 

desenvolvemento de destrezas que permitan tanto a comprensión dos obxectos técnicos coma a 

intervención sobre eles, ben sexa modificándoos ou ben creándoos, fomentando as actitudes 

innovadoras na busca de solucións para os problemas existentes e sensibilizando os alumnos no 

aproveitamento dos recursos (en suma, un coñecemento integrado, baseado metodoloxicamente 

na dialéctica coñecemento-acción). Do mesmo xeito,  cómpre que os alumnos empreguen as 

tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas para localizaren, crearen, 

analizaren, intercambiaren e presentaren a información, algo que non é exclusivo desta materia 

senón propio de todas, tal e como se pon de manifesto na aprendizaxe por competencias. Unha 

materia coma esta, cun forte compoñente procedemental e na que os contidos se están a renovar 

decotio —pouco ten que ver esta materia coa de hai uns anos e non só polas diferenzas de 

contido, senón tamén pola súa metodoloxía—, debe ser proposta dende uns parámetros pouco 

academicistas, de querer que serva para acadar os obxectivos previstos (a utilidade dos 

coñecementos adquiridos impulsa a motivación do alumno). 
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A tecnoloxía, pola súa propia natureza e mais polo desenvolvemento histórico, constitúe 

un campo privilexiado de integración de saberes (é unha materia eminentemente 

interdisciplinaria) e mantén unha estreita relación coas outras materias do currículo: ciencias da 

natureza, matemáticas, ciencias sociais, etc. Ademais, facilita o desenvolvemento dunha serie de 

habilidades intelectuais imprescindibles para o desenvolvemento persoal e intelectual (a 

capacidade de comunicación, de razoamento, de organización e planificación, de traballo en 

grupo, etc.), así como a transición dende a vida escolar á vida laboral (e, por suposto, para os 

alumnos que no futuro vaian cursar ciclos formativos de grao medio). Esta é unha materia que no 

cuarto curso da etapa poderá complementar os contidos mediante outras dúas de carácter optativo 

(Tecnoloxía e Informática). 

 

A tecnoloxía xorde como resultado da interacción entre ciencia (coñecemento) e técnica 

(aplicación) e busca dar solución, como sinalamos anteriormente, aos problemas e ás necesidades 

individuais e colectivos mediante a construcción de obxectos e de sistemas técnicos que 

requirirán o emprego combinado de diversos recursos. Cómpre non esquecer que a tecnoloxía é 

un producto social, coas lóxicas consecuencias económicas, medioambientais, sociais, culturais, 

etc., que derivan diso, o que obriga a calibrar os seus efectos, cada vez máis grandes. 

 

Esta materia articúlase, en consecuencia, arredor do binomio coñecemento / aplicación, 

no que ambos os aspectos, mediante a súa integración, deben ter o peso específico axeitado en 

cada caso para facilitaren o carácter propedéutico e instrumental / funcional dos seus contidos. 

Unha continua manipulación de materiais sen os coñecementos necesarios para iso, mal ten 

validez educativa e, pola contra, un proceso de ensinanza-aprendizaxe puramente académico, 

carente de experimentación, manipulación e construcción, tampouco cumpre co carácter práctico 

ou procedemental inherente aos seus contidos. Resumidamente, o alumno debe saber e saber 

facer e, ademais, debe saber por qué se fai, sobre todo tendo en conta a maneira tan acelerada en 

que se crean novos coñecementos e outros quedan obsoletos (necesidade, en consecuencia, tanto 

dunha aprendizaxe permanente coma dunha aprendizaxe que cree as bases para esa aprendizaxe 

permanente). En resumo, debe ter unha información / formación que lle permita tomar decisións 

libre e racionalmente, garantía dun emprego racional da tecnoloxía, algo fundamental en alumnos 

que viven arrodeados de obxectos tecnolóxicos cada vez más sofisticados e para os que unha 

parte importante do seu ocio transcorre arredor deles (este último aspecto pode servir para 

reflexionar sobre o consumo responsable e sostible dos inesgotables obxectos tecnolóxicos que 

chegan ás mans dos alumnos e que son desbotados doadamente e substituídos por outros moitas 

veces sen necesidade, por un consumo impulsivo). 

 

Por todo isto consideramos que a proposta metodolóxica debe ter en conta os seguintes 

principios: 

 Unha parte esencial do desenvolvemento do proceso de ensinanza-

aprendizaxe do alumno debe ser a actividade. 

 O desenvolvemento da actividade debe ter un sentido e un significado 

claros para o alumno. 

 A actividade manual constitúe un medio fundamental para a materia, pero 

nunca é un fin en si mesmo. 

 Os contidos e as aprendizaxes relativos ao emprego de máquinas, 

ferramentas e materiais son consubstanciais á materia. 

 A función do profesor é a de organizar o proceso de aprendizaxe, definir 

obxectivos, seleccionar actividades e crear situacións de aprendizaxe axeitadas para que 

os alumnos constrúan e enriquezan os seus coñecementos previos. 
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Como resultado desta formulación, a actividade metodolóxica basearase nos seguintes 

aspectos: 

 A adquisición dos coñecementos técnicos e científicos necesarios para a 

comprensión e o desenvolvemento da actividade tecnolóxica.  

 A aplicación dos coñecementos adquiridos á análise dos obxectos 

tecnolóxicos existentes e a súa posible manipulación e transformación. 

 A posibilidade de se enfrontar a proxectos tecnolóxicos globais como 

termo final dun proceso de aprendizaxe que se basea nos dous puntos precedentes. 

 A transmisión da importancia social e cultural dos obxectos inventados 

polo home como modificación das condicións de vida das distintas sociedadees históricas. 

 

Para acadar o equilibrio do binomio coñecemento / aplicación, a proposta didáctica na 

materia de Tecnoloxías debe basear o proceso de ensinanza-aprendizaxe nun soporte conceptual 

(principios científicos e técnicos) para que, posteriormente, o alumno desenvolva as accións de 

análise e proxecto, isto é, para que integre o saber e o saber facer (sen esquecer o saber ser, é 

dicir, os valores éticos persoais e sociais que sempre cómpre considerar neste terreo). En 

consecuencia, óptase polo método de proxectos, segundo o cal se deseñan ou proxectan obxectos 

ou operadores tecnolóxicos partindo dun problema ou dunha necesidade que se quere resolver, 

para pasar despois a construír o proxectado e a avaliar ou verificar posteriormente a súa validez. 

 

Todas estas consideracións metodolóxicas tivéronse en conta nos libro de texto que se 

debe empregar e, en consecuencia, na propia actividade educativa que se debe desenvolver: 

 Tratamento dos contidos de maneira que conduzan a unha aprendizaxe 

comprensiva e significativa. 

 Exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada 

á do alumno. 

 Estratexias de aprendizaxe que favorezan a análise e a comprensión do 

feito tecnolóxico. 

Esta forma de traballar na clase, na clase de informática e nos talleres permitiralle ao 

alumno unha aprendizaxe autónoma, base das aprendizaxes posteriores, imprescindibles nunha 

materia coma esta, en permanente proceso de construcción / renovación do coñecemento e dos 

contidos, sen esquecer a súa achega ao proceso de adquisición das competencias básicas, sobre 

todo neste curso, no que o alumno será obxecto da proba de avaliación de diagnóstico. 

 

Metodoloxicamente, é importante incorporar a investigación sobre as ideas xa 

establecidas e asimiladas polo alumno para avantar na consolidación dos novos contidos. Neste 

senso, a introducción de novos conceptos apóiase en dous recursos con características propias 

que figuran no libro de texto do alumno: Pensa e deduce, onde se fan preguntas que motivan e 

inciden na necesidade de comprender parte da realidade, e Pon en práctica, de carácter más 

manipulable a partir dunha pequena proposta para realizar na clase, co fin de comprender e 

asimilar o significado dalgúns fenómenos doadamente observables polo alumno. 

 

Dende unha proposta inicial en cada unidade didáctica, que parte de coñecer o grao de 

coñecemento do alumno acerca dos distintos contidos que se van traballar nela, efectúase un 

desenvolvemento claro, ordenado e preciso de todos eles, adaptado na formulación, no 

vocabulario e na complexidade ás súas posibilidades cognitivas. A combinación de contidos 

presentados na clase de maneira expositiva e mediante cadros explicativos e esquemáticos, e nos 

que a presentación gráfica é un importante recurso de aprendizaxe, facilita non só o coñecemento 

e a comprensión inmediatos por parte do alumno senón a obtención dos obxectivos da materia (e, 

en consecuencia, da etapa) e mais a adquisición das competencias básicas. 
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Nunha cultura preferentemente audiovisual como a que teñen os alumnos, sería un erro 

desaproveitar as enormes posibilidades que os elementos gráficos do libro de texto e doutros 

materiais curriculares poñen á disposición da súa aprendizaxe. O feito de que todos os contidos 

sexan desenvolvidos mediante actividades facilita que se saiba cadora o xeito como foron 

asimilados polo alumno e que se poida, así, introducir inmediatamente os cambios que sexan 

precisos para corrixir as desviacións producidas no proceso educativo. 

 

O ritmo de aprendizaxe dos alumnos depende do desenvolvemento cognitivo de cada un 

deles, do seu medios social e do seu medio familiar, o que implica contemplar no proceso de 

ensinanza as diferentes opcións de aprendizaxe, tanto de grupo coma individuais: é o que 

chamamos atención á diversidade e que se converte nun elemento fundamental do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe.  

 

Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos 

coñecementos previamente adquiridos e mais da realidade cotiá e dos intereses afíns ao alumno. 

É por iso que, en todos os casos en que é posible, se parte de realidades e de exemplos que lle son 

familiares, para que se implique dun xeito activo e receptivo na construcción da súa propia 

aprendizaxe, algo que é doado de acadar gracias á importancia que teñen os contidos 

relacionados coas novas tecnoloxías. 

 

Verbo das actividades, cómpre que a exposición sexa, á vez que innovadora, un reflexo 

dos contidos traballados e, tamén, que estean agrupadas por orde de complexidade e atendan os 

diversos intereses e posibilidades de aprendizaxe do alumno. Neste senso, e como xa se sinalou 

anteriormente, en cada unidade abránguense todo tipo de actividades, dende experimentos 

sinxelos, a modo de Pon en práctica, ata cuestións de razoamento, de relación de contidos, de 

síntese, a modo de Pensa e deduce. 

 

No libro de texto empregado hai unha serie de seccións fixas en todas as unidades que 

inciden sistematicamente na metodoloxía exposta anteriormente: na de Aplicación informática, o 

alumno familiarizarase co emprego das tecnoloxías da información e da comunicación como 

ferramentas que non só lle facilitarán a aprendizaxe senón que lle permitirán tratar e presentar a 

información; na de Procedementos presentaránselle diferentes métodos e técnicas para traballar 

con materiais do contorno ou para aplicar os contidos e, na de Análise de obxectos tecnolóxicos 

(non en todas as unidades), analízanse obxectos relacionados cos contidos da unidade. 

 

É un feito que a consolidación dos contidos é un paso fundamental no proceso da 

aprendizaxe, polo que en cada unidade do libro de texto se complementan cun resumo a modo de 

mapa conceptual (Ideas claras) no que se enumeran os contidos básicos tratados na unidade. 

Cómpre destacar que as actividades da fin da unidade tentan afianzar as aprendizaxes, 

cuestionando os coñecementos previos do alumno e adaptándoos a situacións concretas da súa 

vida cotiá. 

 

É importante subliñar que a materia de Tecnoloxías debe incidir de maneira sistemática na 

adecuación das actividades aos contidos desenvolvidos, de forma que o alumno comprenda e 

interiorice o traballo da clase. Na actividade diaria na clase e noutros espazos de aprendizaxe, 

pódese traballar con diversas fontes de información: documentos de revistas especializadas, 

prensa diaria, páxinas web e bibliografía, de maneira que o profesor pode decidir en cada caso os 

materiais máis axeitados para cada estilo de aprendizaxe do grupo, en xeral, e de cada un dos 

alumnos, en particular. Unha posibilidade de traballo deste tipo é a que achega o anexo final, no 

que se amosan as características do sistema operativo Linux. 

 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 8 de 100   

A formulación dos contidos na lexislación ten a particularidade de os organizar en 

bloques, malia que no tratamento docente no ten por que facerse necesariamente unha 

diferenciación entre eles: 

 Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos: a partir deste bloque 

articúlanse os contidos da materia —a maneira de traballar—, de xeito que estes se tratan 

de forma progresiva, dende os máis sinxelos ata os máis complexos; é o bloque ao que o 

resto achega os recursos para o desenvolver. 

 Hardware e sistemas operativos: arredor deste bloque articúlanse os 

contidos referidos ás tecnoloxías da información e da comunicación —o ordenador e 

outros compoñentes, sobre todo—. 

 Materiais de uso técnico: bloque no que se recollen contidos relacionados 

coas características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos máis 

empregados na industria. 

 Técnicas de expresión e comunicación: bloque baseado tanto na 

aprendizaxe das técnicas básicas de debuxo e de programas de deseño gráfico, coma na 

presentación de traballos, proxectos... 

 Estructuras, Máquinas e mecanismos e Electricidade e electrónica: estes 

tres bloques convértense nos fundamentais para comprender os obxectos tecnolóxicos e 

para deseñar e construír proxectos técnicos. No primeiro deles (Estructuras), o alumno 

debe coñecer as forzas que soporta unha estructura e os esforzos aos que están sometidos 

os elementos que a forman; no segundo (Máquinas e mecanismos) trabállanse os 

operadores básicos para a transmisión de movementos e a propia construcción de 

máquinas; e no terceiro (Electricidade e electrónica) coñeceranse os fenómenos e os 

dispositivos asociados á electricidade, a fonte de enerxía máis empregada nas máquinas. 

 Tecnoloxías da comunicación. Internet: bloque baseado no emprego das  

tecnoloxías da información e da comunicación para obter información e para se 

comunicar con outros. 

 

Estas necesidades formativas do alumno pódense acadar mediante o uso de diversos materiais 

curriculares moi variados. 
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2. Contribución ó logro das Competencias 

Básicas 

  

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno 

cando remata a escolaridade obrigatoria para enfrontar os retos da súa vida persoal e laboral son 

as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

 

Pero, que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta e recollendo o 

máis significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achega o seguinte á 

formación persoal e intelectual do alumno: 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA 

Refírese ao emprego da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita e, 

tamén, como instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do pensamento, das 

emocións e da conducta, polo que contribúe, así mesmo, á creación dunha imaxe persoal 

positiva e mais fomenta as relacións constructivas cos outros e co contorno. Aprender a 

comunicarse é, en consecuencia, establecer lazos con outras persoas, achegarse a outras 

culturas que adquiren sentido e provocan afecto despois de as coñecer. En suma, esta 

competencia lingüística é fundamental para aprender a resolver conflictos e para aprender 

a convivir. 

 

A súa adquisición supón o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos e o 

emprego funcional de, cando menos, unha lingua estranxeira.  

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade de empregar os números e as súas 

operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático, 

tanto para producir e interpretar informacións, como para coñecer máis sobre aspectos 

cuantitativos e espaciais da realidade, así como para resolver problemas relacionados coa 

vida cotiá e co mundo laboral. 

 

A súa adquisición supón, en resumo, aplicar destrezas e actitudes que permiten razoar 

matematicamente, comprender unha argumentación matemática, expresarse e 

comunicarse na linguaxe matemática e integrar o coñecemento matemático con outros 

tipos de coñecemento. 

 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO 

FÍSICO 

É a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais coma 

nos xerados pola acción humana, de tal xeito que se facilita a comprensión de sucesos, a 
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predicción de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e á preservación das 

condicións da vida propia, da das demais persoas e do resto dos seres vivos. 

En definitiva, esta competencia implica a adquisición dun pensamento científico-racional 

que permite interpretar a información e tomar decisións con autonomía e iniciativa 

persoal e, tamén, empregar valores éticos na toma de decisións persoais e sociais. 

 

 TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

Son as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e, tamén, para a 

transformar en coñecemento. Inclúe aspectos que van dende o acceso e a selección da 

información ata o seu emprego e transmisión en diferentes soportes, incluíndo o emprego 

das tecnoloxías da información e da comunicación como un elemento esencial para 

informarse e comunicarse. 

 

A adquisición desta competencia supón, cando menos, empregar recursos tecnolóxicos 

para resolver problemas de maneira eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva durante 

a avaliación da información da que se dispón. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

Esta competencia permite vivir en sociedadee, comprender a realidade social do mundo 

no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedadee cada vez máis plural. 

Incorpora formas de comportamento individual que capacitan a unha persoa para convivir 

en sociedadee, relacionarse cos demais, cooperar, comprometerse e afrontar os conflictos, 

polo que adquirila supón ser capaz de se poñer no lugar do outro, de aceptar as diferenzas, 

de ser tolerante e de respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e 

colectiva dos outros. 

 

En resumo, implica comprender a realidade social en que se vive, afrontar os conflictos 

con valores éticos e exercer os dereitos e os deberes cidadáns dende unha actitude 

solidaria e responsable. 

 

 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, empregalas como fonte de enriquecemento persoal e 

gozo, e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 

En definitiva, apreciar e gozar da arte e doutras manifestacións culturais, ter unha actitude 

aberta e receptiva ante a realidade artística plural, conservar o patrimonio cultural común 

e fomentar a propia capacidade creadora. 

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supón, por unha banda, iniciarse na aprendizaxe e, por outra, ser capaz 

de continuar aprendendo de maneira autónoma, amais de buscar respostas que satisfagan 

as esixencias do coñecemento racional. Tamén implica admitir unha diversidade de 

respostas posibles ante un mesmo problema e atopar a motivación para as buscar dende 

diversos enfoques metodolóxicos. 

 

En suma, implica a xestión das propias capacidades dende unha óptica de busca de 

eficacia e, tamén, o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual. 
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 COMPETENCIA NA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e de levar adiante as 

iniciativas necesarias para desenvolver a opción escollida ao facerse responsable dela, 

tanto no ámbito persoal coma no social ou laboral. 

 

A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsable e crítico no 

desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos. 

 

Nunha competencia non hai coñecementos que se adquiran exclusivamente nunha 

determinada materia e que só sirvan para ela. Con todo o que o alumno aprende nas diferentes 

materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que lle 

debe servir para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de empregar en intres precisos e en 

situacións distintas. Por iso, calquera desas competencias pode acadarse na maioría das materias 

curriculares, cando non en todas e, tamén por iso, en todas estas materias poderá empregar e 

aplicar as devanditas competencias. Ser competente debe ser garantía de ter acadado unhas 

determinadas aprendizaxes, pero tamén, non o esquezamos, de que permitirá acadar outras, tanto 

na propia institución escolar coma fóra de alí, o que constitúe unha garantía da súa aprendizaxe 

permanente. 

 

Agás a competencia cultural e artística, as outras competencias citadas anteriormente 

teñen a súa presenza no currículo desta materia, de forma desigual, loxicamente, pero todas e 

cada unha delas cunha importante achega á formación do alumno, como non podía ser doutra 

maneira, tendo en conta o eminente carácter integrador dos seus contidos. Dados os contidos 

desta materia, podemos establecer tres grupos de competencias delimitados pola súa desigual 

presenza curricular, ordenados de maior a menor: no primeiro, competencia no tratamento da 

información e competencia dixital, e mais competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico; no segundo, competencia en autonomía e iniciativa persoal e competencia en 

aprender a aprender, e, no terceiro, competencia social e cidadá, competencia en comunicación 

lingüística e competencia matemática. 

 

Dito isto, fica claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos elementos do 

currículo e que cómpre que a poñamos de manifesto para empregar axeitadamente todos os 

materiais curriculares que se usan no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Cando nunha 

programación didáctica, coma esta, se sinalan os obxectivos dunha unidade (formulados, da 

mesma maneira ca os criterios de avaliación, en termos de capacidades), sábese que estes 

condicionan a escolla duns contidos ou doutros, do mesmo xeito que cómpre sinalar uns criterios 

de avaliación que permitan demostrar se o alumno acada eses contidos ou non. Por iso, os 

criterios de avaliación permiten unha dobre interpretación: por unha banda, os que teñen relación 

co conxunto de aprendizaxes que realiza o alumno, isto é, haberá uns criterios de avaliación 

ligados expresamente aos conceptos, outros aos procedementos e outros ás actitudes, xa que cada 

un deses contidos debe ser avaliado por o ter traballado na clase e son os que se avalían nos 

diferentes intres de aplicación da avaliación continua; e por outra, haberá criterios de avaliación 

que foron formulados máis en relación coas competencias básicas.  

 

Se partimos de que as competencias básicas supoñen unha aplicación real e práctica de 

coñecementos, habilidades e actitudes, a maneira de comprobar ou de avaliar se o alumno as 

adquiriu é reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación e, nestas situacións, o alumno 

adoita empregar esa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responde, sobre todo, ás 

situacións prácticas. Desta forma, cando avaliamos competencias estamos a avaliar 

preferentemente, inda que non só, procedementos e actitudes, de aí que as relacionemos cos 

criterios de avaliación que teñen un maior carácter de procedemento e de actitude. 
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De que maneira se acadan cada unha das competencias básicas dende esta materia? Imos 

expoñer sucintamente os aspectos máis relevantes, ordenadas as competencias de maior a menor 

presenza nesta materia: 

 

 COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA 

DIXITAL 

Esta competencia pódese adquirir nesta materia mediante o emprego das tecnoloxías da 

información e da comunicación, especialmente respecto da localización, do 

procesamento, da elaboración, do almacenamento e da presentación da información. 

 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO 

FÍSICO 

Esta competencia adquírese nesta materia mediante o coñecemento e a comprensión de 

obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos e, tamén, a través do 

desenvolvemento de destrezas e habilidades técnicas para manipular obxectos. Ese 

coñecemento dos obxectos e do proceso en que se insire a súa fabricación permitiralle ao 

alumno actuar para acadar un contorno máis saudable e para consumir más 

racionalmente. 

 

 COMPETENCIA NA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía intrínseca desta 

materia para abordar os problemas tecnolóxicos: exposición do problema, planificación 

do proxecto, execución, avaliación, propostas de mellora... Do mesmo xeito, ese proceso 

permite desenvolver determinadas calidades persoais coma a iniciativa, a superación 

persoal, a perseveranza, a autonomía, a autocrítica, a autoestima... 

 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos permítelle ao 

alumno acadar esta competencia e, tamén, familiarizarse coas habilidades cognitivas que 

lle facilitan, en xeral, a aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

Esta competencia, no que ten de habilidade para as relacións humanas e de coñecemento 

da sociedadee, pódese adquirir mediante o xeito como se actúa fronte aos problemas 

tecnolóxicos. A expresión de ideas e razoamento, a análise de formulacións diferentes ás 

propias, a toma de decisións mediante o diálogo e a negociación, a aceptación doutras 

opinións, etc., son habilidades sociais que transcenden o emprego do método científico e 

que son utilizadas en todos os ámbitos escolares, laborais e persoais. Da mesma maneira, 

o coñecemento da sociedadee pode facerse dende a forma en que o desenvolvemento 

tecnolóxico provoca cambios económicos e inflúe nos cambios sociais. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGüÍSTICA 

Nesta materia, esta competencia acádase mediante a adquisición dun vocabulario propio 

empregado na busca, na análise, na selección, no resumo e na comunicación da 

información, á que contribúen tamén a lectura, a interpretación e a redacción de informes 

e de documentos. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Mediante o uso instrumental das ferramentas matemáticas (medición e cálculo de 

magnitudes, uso de escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de 

problemas...), esta competencia permite que o alumno comprobe a aplicabilidade real dos 

coñecementos matemáticos na súa vida cotiá. 
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Sinalábamos as competencias básicas que recolle o noso sistema educativo, competencias 

que, pola súa propia formulación, son, inevitablemente, moi xenéricas. De querermos que sirvan 

de referente para a acción educativa e para demostrar a competencia real do alumno, debemos 

concretalas moito máis, desgregalas, sempre en relación cos outros elementos do currículo. É o 

que chamamos subcompetencias e que, sen pretender chegar a abranguer todas as posibles, si que 

se recollen aquelas que teñen unha relación maior co currículo da materia e unha presenza maior 

en todas as materias, por mor do seu carácter interdisciplinar. 

Na área de Tecnoloxía, estas subcompetencias máis importantes son as seguintes: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos. 

 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e seguridade. 

 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa aplicación para 

identificar e dar resposta a distintas necesidades. 

 Favorecer a creación dun ambiente saudable mediante a análise crítica da repercusión 

medioambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo responsable. 

 

Matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar fenómenos,  

especialmente a medición, o emprego de escalas, a interpretación de gráficos, os cálculos 

básicos das magnitudes físicas… 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Manexar a información nos seus distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 

gráfico 

 Empregar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e reportar 

datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos. 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información axudados polo uso da 

tecnoloxía 

 

Comunicación lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes relativas á 

tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos. 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos. 

 

Social e cidadá 

 Preparar os futuros cidadáns para a súa participación activa na toma fundamentada de 

decisións. 

 Desenvolver habilidades para as relacións humanas que favorezan a discusión de ideas, a 

xestión de conflictos e a toma de decisións cunha actitude de respecto e tolerancia. 

 Explicar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender os cambios 

económicos que favoreceron a evolución social. 

 

Aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a obtención, a 

análise e a selección de información útil para acometer un proxecto. 
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Autonomía e identidade persoal 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, avaliando as 

distintas alternativas e previndo as consecuencias. 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a perseveranza 

ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica. 
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3. Programacións de Tecnoloxía na ESO 

 

Neste apartado establécese a programación para cada nivel, onde se reflexan os Obxectivos 

por curso, a secuenciación dos contidos, a temporalización e os mínimos esixibles para cada 

nivel. 

 

 

3.1. Tecnoloxías 2º ESO 
 

3.1.1. Secuencia de Contidos e Obxectivos en 2º ESO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Comprender a función da tecnoloxía e a súa importancia no desenvolvemento da 

civilización. 

2. Coñecer o proceso tecnolóxico e as súas fases. 

3. Resolver problemas sinxelos a partir da identificación de necesidades que existen á nosa 

volta e respectando as fases do proxecto tecnolóxico. 

4. Identificar necesidades, estudiar ideas, desenvolver solucións e construír obxectos que 

resolvan problemas sinxelos. 

5. Entender e asimilar o xeito no que funciona a aula taller e a actividade da área. 

6. Recoñecer e respectar as normas de hixiene e seguridade na aula taller. 

7. Analizar un obxecto tecnolóxico dun xeito ordenado, atendendo os factores formais, 

técnicos, funcionais e socioeconómicos. 

8. Desmontar obxectos, analizar as súas partes e a súa función. 

 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 A tecnoloxía como fusión da ciencia e a técnica. Ingredientes da tecnoloxía. 

 Fases do proceso tecnolóxico. 

 A aula taller e o traballo en grupo. 

 Normas de hixiene e seguridade na aula taller. 

 A memoria dun proxecto. 

 Análise de obxectos: formal, técnica, funcional e socioeconómica. 

 

Procedementos 

 Identificación das necesidades cotiás e dos problemas comúns á nosa volta. 

 Resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos seguindo o método de proxectos. 

UNIDADE 1: TECNOLOXÍA. O PROCESO TECNOLÓXICO 

BLOQUE I 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 16 de 100   

 Descomposición dun obxecto sinxelo para analizar os seus compoñentes físicos. 

 Análise dun obxecto tecnolóxico cotián seguindo as pautas de análise de obxectos 

estudiados. 

 Desenvolvemento de proxectos en grupo. 

 

Actitudes 

 Interese pola tecnoloxía e o desenvolvemento tecnolóxico. 

 Curiosidade polo funcionamento dos obxectos tecnolóxicos. 

 Satisfacción persoal coa resolución de problemas. 

 Aceptación das normas de actuación na aula taller. 

 Participación na proposta de solucións ante as necesidades do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Empregar o ordenador como ferramenta de apoio para a busca, o tratamento, a 

organización, a presentación e o posterior almacenamento de información. 

2. Coñecer os elementos básicos dun ordenador persoal, o seu uso e conexión, e a súa 

función nun conxunto. 

3. Dominar as operacións básicas dun sistema operativo: personalización do sistema, 

mantemento, organización e almacenamento da información… 

4. Asumir dun xeito activo o avance e a aparición de novas tecnoloxías e incorporalas ao 

quefacer cotián. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Introducción á informática. O ordenador: elementos internos, compoñentes e 

funcionamento básico. 

 Software e sistema operativo. 

 Aplicacións ofimáticas: procesadores de texto, follas de cálculo e bases de datos. 

 Interconexión de ordenadores. 

 

Procedementos 

 Manexo do sistema binario de numeración e das unidades de medida. 

 Identificación e clasificación dos compoñentes do ordenador e da función que 

desempeñan dentro do conxunto. 

 Emprego das funcións básicas do sistema operativo. 

 Manexo de programas sinxelos: procesador de texto. 

 Uso do ordenador para a obtención e presentación da información. 

 Intercambio de información e recursos a través de soportes extraíbles, redes locais e 

mediante Internet. 

Actitudes 

 Interese polas novas tecnoloxías e pola súa aplicación en proxectos tecnolóxicos. 

 Valoración da crecente importancia social dos ordenadores e Internet. 

 Actitude positiva ante a utilización do ordenador nas tarefas escolares. 

 Respecto polas normas de uso e seguridade no manexo do ordenador. 

BLOQUE II 

INFORMÁTICA E INTERNET 

UNIDADE 2: O ORDENADOR 
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OBXECTIVOS 

 

1. Recoñecer os compoñentes dunha rede informática e a súa función no proceso de 

comunicación entre ordenadores. 

2. Comprender o funcionamento de Internet e as características dos servizos  que presta. 

3. Manexar con desenvoltura as ventás dun navegador, recoñecer as partes e empregar os 

menús principais. 

4. Identificar os elementos dun enderezo de Internet.  

5. Realizar buscas rápidas e sinxelas con buscadores de Internet e coñecer as posibilidades 

que ofrecen os portais. 

6. Valorar as vantaxes e os inconvenientes da comunicación entre ordenadores.  

7. Empregar eficazmente o correo electrónico, coñecer a súa tipoloxía e as funcionalidades. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Elementos e características dunha comunicación e a súa identificación de nunha 

comunicación entre ordenadores. 

 Internet, a rede de redes. Dominios de primeiro nivel máis empregados. 

 Servizos que ofrece Internet. 

 Navegadores. Localización dun documento mediante un navegador. 

 Buscadores e portais. Tipos de busca. 

 Características dos dous tipos de correo electrónico. Vantaxes e inconvenientes. 

 Pasos que cómpre seguir para dar de alta unha conta de correo e emprego dos dous 

tipos de correo electrónico. 

Procedementos 

 Consulta de páxinas web. 

 Recoñecemento do dominio de primeiro nivel, do servidor, do servizo e do protocolo 

dun enderezo de Internet. 

 Activación e observación de ligazóns dentro dunha mesma páxina web e entre 

páxinas distintas. 

 Acceso a buscadores e realización de buscas de distinto tipo. 

 Acceso a portais horizontais e verticais. Obtención de información e servizos. 

 Configuración e uso de contas de correo electrónico. 

 Análise de cada tipo de correo electrónico. 

 Conexión a Internet. 

Actitudes 

 Valoración da transcendencia de Internet como ferramenta de comunicación global e 

instantánea. 

 Interese polo funcionamento de Internet; actitude positiva ante o uso da rede. 

 Gusto polo coidado dos equipos informáticos. 

 Actitude respectuosa e responsable na comunicación con outras persoas a través das 

redes informáticas. 

 Recoñecemento da importancia de Internet na obtención de información útil na vida 

cotiá e profesional. 

UNIDADE 3: INTERNET 
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OBXECTIVOS 

 

1. Clasificar as materias primas atendendo á orixe. 

2. Coñecer a procedencia e as aplicacións dos distintos materiais (madeira, metais, 

materiais plásticos, téxtiles, cerámicos e pétreos) empregados na industria para a 

elaboración de productos. 

3. Coñecer as propiedades básicas dos materiais (físicas, químicas e ecolóxicas) e os 

factores que inflúen na súa escolla para un determinado producto tecnolóxico. 

4. Valorar a importancia dos materiais no desenvolvemento tecnolóxico e, á súa vez, o 

impacto medioambiental producido pola explotación dos recursos naturais. 

5. Coñecer os beneficios da reciclaxe de materiais e adquirir hábitos de consumo que 

permitan aforrar materias primas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Materias primas, materiais e productos tecnolóxicos. 

 Clasificación das materias primas segundo a orixe. 

 Obtención e aplicacións dos materiais de uso técnico. 

 Propiedades (físicas, químicas e ecolóxicas) dos materiais. 

Procedementos 

 Identificación das propiedades físicas, químicas e ecolóxicas dos materiais de uso 

cotián. 

 Relación das propiedades dos materiais co seu emprego en diferentes productos 

tecnolóxicos. 

Actitudes 

 Valoración das materias primas e dos materiais no desenvolvemento tecnolóxico. 

 Conciencia do impacto ambiental producido pola actividade tecnolóxica. 

 

 
 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características da madeira, un dos 

materiais técnicos máis empregados. 

2. Coñecer os materiais derivados da madeira, as súas propiedades e a súa presentación 

comercial, co fin de identificar a súa idoneidade en cada aplicación. 

3. Identificar os diferentes tipos de madeiras nas aplicacións técnicas máis usuais. 

UNIDADE 4: MATERIAIS 

BLOQUE III 

MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

UNIDADE 5: A MADEIRA E OS SEUS DERIVADOS 
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4. Analizar as propiedades dos diversos tipos de madeiras á hora de os seleccionar para 

elaborar diferentes productos. 

5. Coñecer e empregar axeitadamente as técnicas básicas de mecanizado, acabamento e 

unión da madeira, respectando os criterios de seguridade establecidos para a elaboración 

de obxectos sinxelos e segundo o método dos proxectos. 

6. Valorar a importancia dos materiais no desenvolvemento tecnolóxico e, tamén, o 

impacto medioambiental producido pola explotación, a transformación e o refugo da 

madeira. 

7. Coñecer os beneficios da reciclaxe da madeira e adquirir hábitos de consumo que 

permitan aforrar materias primas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 A madeira: constitución e propiedades xerais. 

 Proceso de obtención da madeira. Consumo respectuoso co medio. 

 Clasificación da madeira: madeiras duras e brandas. Propiedades características e 

aplicacións. 

 Derivados da madeira: madeiras prefabricadas e materiais celulósicos. Procesos de 

obtención, propiedades características e aplicacións. 

 Ferramentas, máquinas e útiles necesarios. Descrición. Técnicas básicas para o 

traballo coa madeira e os seus derivados. 

 Normas de seguridade e hixiene no traballo coa madeira. 

Procedementos 

 Identificación dos tipos habituais de madeiras e dos derivados segundo as súas 

propiedades físicas e as aplicacións. 

 Relación das propiedades dos materiais coa súa utilización en diferentes productos 

tecnolóxicos. 

 Aplicación do material más conveniente para cada traballo, atendendo ás súas 

propiedades e á súa presentación comercial. 

 Emprego de técnicas manuais elementais para medir, marcar e trazar, cortar, perforar, 

rebaixar, afinar e unir a madeira e os derivados na elaboración de obxectos 

tecnolóxicos sinxelos, aplicando as normas de uso, seguridade e hixiene. 

Actitudes 

 Curiosidade e interese cara aos distintos tipos de materiais e o seu aproveitamento. 

 Valoración da importancia da madeira no desenvolvemento tecnolóxico. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas e materiais na aula taller 

de tecnoloxía. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 

 Conciencia do impacto medioambiental producido pola explotación, a transformación 

e o refugo da madeira. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer a clasificación dos metais e, tamén, os métodos de obtención, as propiedades e 

as aplicacións máis importantes. 

UNIDADE 6: MATERIAIS METÁLICOS 
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2. Analizar as propiedades que deben reunir os materiais metálicos e seleccionar os máis 

axeitados para construír un producto. 

3. Coñecer as técnicas básicas de conformación dos materiais metálicos. 

4. Indicar as técnicas de manipulación levadas a cabo coas ferramentas, os utensilios e a 

maquinaria precisos para traballar con materiais metálicos. 

5. Analizar os distintos tipos de unión posibles entre os materiais metálicos. 

6. Coñecer e aplicar as normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e no mantemento 

das ferramentas, dos utensilios e dos materiais metálicos na aula taller de tecnoloxía. 

7. Valorar o impacto medioambiental producido pola explotación, a transformación e o 

refugo de materiais metálicos. 

8. Determinar os beneficios da reciclaxe de materiais metálicos e adquirir hábitos de 

consumo que promovan aforrar materias primas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Os metais. Propiedades xerais. 

 Obtención e clasificación dos metais. 

 Metais ferrosos: ferro, aceiro e fundición. Obtención, propiedades características e 

aplicacións máis usuais. 

 Metais non ferrosos e aliaxes correspondentes. Obtención, propiedades características 

e aplicacións máis usuais. 

 Técnicas de conformación dos materiais metálicos. 

 Técnicas de manipulación dos materiais metálicos. 

 Unións nos metais: fixas e desmontables. 

Procedementos 

 Identificación dos metais nas aplicacións técnicas más usuais. 

 Análise e avaliación das propiedades que deben reunir os materiais, e selección dos 

máis axeitados para construír un producto. 

 Análise das técnicas básicas e industriais empregadas na construcción e na fabricación 

de obxectos. 

 Emprego de técnicas de mecanizado, unión e acabamento dos metais na elaboración 

de obxectos tecnolóxicos sinxelos aplicando as normas de uso, seguridade e hixiene. 

Actitudes 

 Sensibilidade ante o impacto medioambiental producido pola explotación, a 

transformación e o refugo de materiais metálicos, así como pola utilización abusiva e 

inadecuada dos recursos naturais. 

 Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten o aforro de materias 

primas. 

 Interese por coñecer os beneficios da reciclaxe e disposición a seleccionar e aproveitar 

os materiais desbotados. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos do traballo con metais. 
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OBXECTIVOS 

 

1. Expresar ideas técnicas a través do debuxo empregando códigos que aclaren e 

estructuren a información que se quere transmitir. 

2. Manexar con desenvoltura trazados básicos de debuxo técnico e, tamén, as ferramentas e 

os utensilios necesarios para a súa realización. 

3. Coñecer distintas formas de representación de obxectos alternando o emprego de vistas 

ou perspectivas segundo as necesidades de expresión. 

4. Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na 

área de Tecnoloxía. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Debuxo técnico. Concepto e utilidade como medio de expresión de ideas técnicas. 

 Materiais e instrumentos básicos de debuxo: soportes (tipos e características), lapis 

(dureza e aplicacións), cartabón, escuadra, compás, regra e transportador de ángulos. 

 Trazados básicos de debuxo técnico: paralelismo e perpendicularidade, ángulos 

principais. 

 Bosquexo e esbozo como elementos de expresión e ordenación de ideas. 

 Escalas de ampliación e reducción.  

 introducción á representación de vistas principais (alzado, planta e perfil) dun 

obxecto. 

Procedementos 

 Utilización axeitada dos materiais e dos instrumentos básicos de debuxo. 

 Representación de trazados e formas xeométricas básicas. 

 Medida de lonxitudes e ángulos. 

 Expresión de ideas técnicas a través de bosquexos e esbozos claros e sinxelos. 

 Expresión mediante vistas de obxectos sinxelos co fin de comunicar un traballo 

técnico. 

 Estructuración da información que se quere transmitir elaborando códigos de 

expresión. 

 Análise formal de obxectos utilizando o debuxo como ferramenta de exploración. 

Actitudes 

 Gusto pola pulcritude e a orde na presentación de debuxos. 

 Interese polos diferentes xeitos de expresión gráfica e os seus soportes. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 

 Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 
 

  

UNIDADE 7: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN GRÁFICA 

BLOQUE IV 

EXPRESIÓN GRÁFICA 
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OBXECTIVOS 

 

1. Analizar estructuras resistentes sinxelas, identificando os elementos que as compoñen e 

as cargas e os esforzos aos que están sometidos estes últimos. 

2. Utilizar elementos estructurais sinxelos de maneira axeitada para a confección de 

pequenas estructuras que resolvan problemas concretos. 

3. Valorar a importancia da forma e do material na composición das estructuras, así como a 

súa relación coa evolución dos modelos estructurais a través da historia. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Forzas e estructuras. Estructuras naturais e artificiais. 

 Definición de carga: cargas fixas e variables. Concepto de tensión interna e de 

esforzo. 

 Tipos principais de esforzos: tracción, compresión, flexión, torsión e cortante. 

 Condicións das estructuras: rixidez, resistencia e estabilidade. Triangulación. 

 Tipos de estructuras: masivas, adinteladas, abovedadas, entramadas, trianguladas, 

colgantes, pneumáticas, laminares e xeodésicas. 

 Principais elementos das estructuras artificiais: forxado, viga, piar, columna, 

cimentación, bóveda, arco, lintel, tirante, arriostamento, arcobotante, contraforte, 

etcétera. 

Procedementos 

 Distinguir o tipo de estructura que presentan os obxectos e as construccións sinxelas. 

 Analizar estructuras sinxelas identificando os elementos que as compoñen. 

 Identificar os esforzos aos que están sometidas as pezas dunha estructura simple. 

 Deseñar e construír estructuras sinxelas que resolvan un problema concreto, 

seleccionando modelos estructurais axeitados e empregando o material preciso para a 

fabricación de cada elemento. 

Actitudes 

 Agrado na realización de tarefas compartidas. 

 Curiosidade cara aos tipos estructurais dos obxectos á súa volta. 

 Valoración da importancia das estructuras de edificios e construccións singulares. 

 Disposición a actuar segundo unha orde lóxica nas operacións, con especial atención á 

previsión dos elementos estructurais dos seus proxectos. 

 
  

UNIDADE 8: ESTRUTURAS E MECANISMOS 

BLOQUE V 

ESTRUTURAS E MECANISMOS 
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OBXECTIVOS 

 

1. Identificar os elementos principais dun circuíto sinxelo, distinguindo a función de cada 

un deles. 

2. Comprender o funcionamento práctico da corrente eléctrica e coñecer as súas 

propiedades e efectos. 

3. Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas relacionadas coa electricidade 

empregando a  simboloxía e o vocabulario axeitados. 

4. Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de os empregar. 

5. Montar circuítos simples en serie e en paralelo, realizando as unións con lóxica e 

pulcritude, e construír elementos sinxelos para incluílos neles.  

6. Analizar, deseñar, elaborar e manipular de forma segura materiais, obxectos e circuítos 

eléctricos sinxelos. 

7. Coñecer, valorar e respectar as normas de seguridade para o uso da electricidade. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Corrente eléctrica. Circuítos eléctricos. Esquemas de circuítos eléctricos. 

 Elementos dun circuíto eléctrico: xeradores, receptores e elementos de control e 

protección. Instrumentos de medida. 

 Efectos da corrente eléctrica: calor, luz e movemento. Efectos electromagnéticos. 

 Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm. Aplicacións da lei de Ohm. 

 Obtención e transporte da electricidade. 

 Normas de seguridade ao traballar coa corrente eléctrica. 

 Circuítos en serie e en paralelo. 

Procedementos 

 Identificación dos distintos compoñentes dun circuíto eléctrico e función de cada un 

deles dentro do conxunto.  

 Resolución de problemas de proporcionalidade entre as magnitudes eléctricas 

fundamentais. 

 Análise e experimentación dos efectos da electricidade. 

 Montaxe de pequenos circuítos en serie e en paralelo.  

 construcción de compoñentes sinxelos de circuítos (xeradores, interruptores, chaves 

de cruce, resistencias). 

 Experimentación e deseño de circuítos mediante un simulador. 

 Busca de información, presentación e valoración crítica de diversas formas de 

obtención, transporte e uso da electricidade. 

Actitudes 

 Respecto polas normas de seguridade no emprego de materiais, ferramentas e 

instalacións. 

 Curiosidade por coñecer o funcionamento dos dispositivos e as máquinas eléctricos. 

 Interese pola orde, pola seguridade e pola axeitada presentación das montaxes 

UNIDADE 9: ELECTRICIDADE 

BLOQUE VI 

ELECTRICIDADE 
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eléctricas. 

 Coidado e uso adecuado dos aparatos de medida. 

 Valoración crítica da importancia e das consecuencias do emprego da electricidade. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas. 

 

 

 

3.1.2. Mínimos esixibles para 2º ESO 
 

Cando remate 2º da ESO, o/a alumno/a acadará os seguintes mínimos, que serán os 

esixibles para este nivel: 

 

 Resolución de problemas por medio do Método de Proxectos: análises de datos, 

plantexamento de hipóteses, búsqueda de solucións, elaboración da documentación 

necesaria par organizar e xestionar un proxecto técnico. 

 Representación de obxetos mediante perspectiva e vistas, utilizando en caso necesario as 

escalas. 

 Coñecemento e aplicación das normas de acotación. 

 Coñecemento da obtención, propiedades e aplicacións da madeira. 

 Identificación e desenrolo das principais técnicas de manipulación, conformación e unión 

de madeiras e das normas de seguridade. 

 Coñecemento da obtención, propiedades e aplicacións dos materiais plásticos. 

 Recoñecemento dos mecanismos básicos de transmisión e transformación do movemento, 

así como das usas leises e aplicacións. 

 Resolución de problemas sinxelos sobre palancas e poleas. 

 Coñecemento das diferentes partes que compoñen unha estructura. 

 Recoñecemento dos esforzos a que se ven sometidas as diferentes partes dunha estructura. 

 Identificación e descrición do funcionamento  dos compoñentes do ordenador. 

 Manexo do ordenador e de algunhas aplicacións como procesadores de texto e deseño de 

presentacións. 

 Descrición dos conceptos: Internet e páxina web e localización de información a través de 

Internet. 

 Características da comunicación por correo electrónico, dos tipos que existen e das súas 

vantaxes e inconvenientes. 

 

 

3.1.3. Temporalización. 
 
A temporalización programada para as unidades didácticas seguirá o seguinte plan. 

 
 
1ª AVA. Unidades 1-3 
2ª AVA. Unidades 4-6 
3ª AVA. Unidades 7-9 

 

As unidades referenciadas poden verse desglosadas no apartado 3.1.1 
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3.2. Tecnoloxías 3º ESO 
 

 

3.2.1. Secuencia de Contidos e Obxectivos en 3º ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 

1. Comprender a función da tecnoloxía e a súa importancia no desenvolvemento da 

civilización. 

2. Resolver problemas sinxelos respectando as fases do proxecto tecnolóxico a partir da 

identificación de necesidades no contorno dos/as alumnos/as. 

3. Entender a relación entre o proceso tecnolóxico desenvolvido na aula e a realidade 

empresarial e productiva. 

4. Analizar un obxecto tecnolóxico de modo ordenado, atendendo aos factores anatómicos, 

funcionais, tecnolóxicos e socioeconómicos. 

 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Definición de tecnoloxía. 

 Factores que interveñen na tecnoloxía. A tecnoloxía como fusión de ciencia e técnica. 

 Proceso tecnolóxico e fases. 

 Organización: xestión de actividades na aula taller. 

 Empresa e funcións. 

 Consumo e publicidade. 

 Impacto ambiental da actividade humana. 

 Análise de obxectos: formal, funcional, técnica e socioeconómica. 

Procedementos 

 Investigación cos medios dispoñibles da evolución histórica dun obxecto tecnolóxico. 

 Descomposición dun obxecto sinxelo mediante a análise dos compoñentes físicos. 

 Estudio e práctica das fases do proceso tecnolóxico. 

 Análise dun obxecto tecnolóxico cotián seguindo as pautas estudiadas de análise de 

obxectos. 

 Desenvolvemento de proxectos en grupo. Asignación de responsabilidades. 

 Organización da biblioteca de aula. 

 Organización e xestión do taller. 

 Estudio e comparación da actividade empresarial e do proceso tecnolóxico. 

 Estudio do impacto ambiental da actividade humana. 

Actitudes 

UNIDADE 1: O PROCESO TECNOLÓXICO 

BLOQUE I 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS 
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 Interese pola tecnoloxía. 

 Curiosidade polo funcionamento dos obxectos tecnolóxicos. 

 Satisfacción persoal ao resolver problemas. 

 Disposición a propoñer solucións ante as necesidades do grupo. 

 Gusto pola orde e pola xestión dos espazos de traballo. 

 Interese polo impacto ambiental da actividade humana. 

 Disposición e actitude positiva para o traballo en grupo. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Identificar os elementos que constitúen a arquitectura física do ordenador, así como o 

funcionamento e a súa función, a relación co resto de compoñentes e as formas de 

conectalos. 

2. Recoñecer os procesos lóxicos asociados ao funcionamento do ordenador e aplicar o 

coñecemento destes procesos para manipular o sistema, configuralo e realizar operacións 

de mantemento e actualización. 

3. Manexar ferramentas e aplicacións informáticas que permitan buscar, almacenar, 

organizar, manipular, recuperar e presentar información. 

4. Coñecer a estructura básica e os compoñentes dunha rede de ordenadores, e empregar 

este coñecemento para compartir recursos. 

5. Asumir de forma crítica e activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías, 

incorporándoas ao quefacer cotián. 

6. Analizar e valorar criticamente a influencia do desenvolvemento tecnolóxico na 

sociedadee. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Codificación da información. Unidades de medida. 

 Arquitectura e funcionamento do ordenador. 

 Funcións e uso do sistema operativo. 

 Conexión de dispositivos. Instalación e desinstalación de programas. 

 Almacenamento, organización e recuperación da información. 

 Mantemento e actualización do sistema. 

 Acceso a recursos compartidos en redes locais e posta a disposición destes. 

 Creación e actualización dunha base de datos. Organización dos datos segundo 

distintos criterios. Deseño de táboas, formularios, filtros, buscas e informes. 

Procedementos 

 Identificación das partes dun ordenador, así como do seu funcionamento e a súa 

función no conxunto do sistema. 

 Utilización e investigación das funcións dun sistema operativo. 

BLOQUE II 

A INFORMÁTICA E A INTERNET 

UNIDADE 2: HARDWARE E SISTEMA OPERATIVO 
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 Análise dos diferentes compoñentes lóxicos e físicos que interveñen na execución dun 

programa; explicación do proceso levado a cabo. 

 Realización periódica do mantemento e a actualización do sistema. 

 Instalación e desinstalación correcta de programas e dispositivos. 

 Almacenamento e organización da información en distintos soportes. 

 Estudio da estructura e dos compoñentes dunha rede de ordenadores. 

 Manexo dunha rede de ordenadores para compartir recursos: acceso á internet, 

periféricos e arquivos. 

 Recompilación, estructuración e introducción de datos nunha base de datos.  

Actitudes 

 Interese polas novas tecnoloxías así como pola súa influencia no mundo actual. 

 Valoración da importancia crecente dos ordenadores a nivel social. 

 Disposición positiva na utilización do ordenador como ferramenta habitual nas tarefas 

escolares. 

 Respecto das normas de uso e seguridade no manexo do ordenador. 

 Actitude positiva e creativa ante problemas prácticos e implicación persoal na súa 

resolución para conseguir resultados útiles. 

 Curiosidade e respecto cara ás ideas, os valores e as solucións achegadas por outras 

persoas, culturas e sociedadees. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Utilizar o ordenador como ferramenta de traballo. 

2. Coñecer os periféricos que se empregan no deseño asistido por ordenador. 

3. Manexar programas que axuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de texto, 

follas de cálculo e programas de debuxo vectorial. 

4. Intercambiar información entre varios programas para realizar presentacións e edicións 

finais de memorias técnicas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Coñecemento das distintas aplicacións informáticas de interese para o/a tecnólogo/a. 

 Procesadores de texto. Utilización de ferramentas avanzadas: creación de táboas, 

emprego de distintos formatos, marcos, inserción de imaxes e formas de vinculación 

destas. 

 Iniciación á folla de cálculo: operacións básicas, fórmulas sinxelas e tipos de datos, 

realización e manexo de gráficos. Elaboración de orzamentos e outros documentos de 

traballo. 

 Deseño de presentacións: operacións previas, traballo con vistas, deseño de 

diapositivas, efectos, transicións e intervalos, animación de obxectos e textos, 

inserción de elementos multimedia (películas e sons). 

Procedementos 

 Manexo de procesadores de texto para a elaboración de memorias técnicas. 

 Emprego da folla de cálculo para realizar tarefas concretas (medias de notas 

académicas, orzamentos,...). 

UNIDADE 3: O ORDENADOR E OS NOSOS PROXECTOS 
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 Intercambio de gráficas e resultados entre follas de cálculo e procesadores de texto. 

 Creación de presentacións. 

 Utilización de máquinas dixitais de fotografía e vídeo. Manexo do escáner. 

 Busca de información na internet. 

Actitudes 

 Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos. 

 Valoración da utilización do ordenador como ferramenta na área de Tecnoloxía. 

 Interese polos distintos programas de ordenador e as súas aplicacións en proxectos 

tecnolóxicos. 

 Disposición cara ao traballo e a orde na súa execución. 

 Consideración por manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 Predisposición e aprecio polo traballo en equipo, a organización das actividades de 

grupo e o respecto polas decisións que se tomaron. 

 
 
 
 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer os servizos que ofrece a internet e as características de cada un deles, como 

medio de transmitir a información. 

2. Desenvolver as habilidades necesarias para manexar con soltura os servizos de 

comunicación en tempo real: listas de distribución, foros, grupos de noticias, e Chat. 

3. Crear un foro tecnolóxico. 

4. Identificar as características das conferencias e as comunidades virtuais: mensaxería 

instantánea, redes sociais, blogosfera e páxinas wiki. 

5. Elaborar páxinas web. 

6. Asumir de forma crítica e activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías, 

incorporándoas ao quefacer cotián. 

7. Actuar de forma dialogante, flexible e responsable no traballo en equipo, na busca de 

solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con actitude 

de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Servizos da internet: foros, grupos de noticias, Chat e conferencias. 

 Comunidades virtuais: mensaxería instantánea, redes sociais, páxinas web, blogs e 

wikis. 

 Creación de páxinas web. 

 Transferencia de ficheiros. 

Procedementos 

 Realización dun foro tecnolóxico e doutra índole. 

 Utilización do servizo de noticias. 

 Establecemento de conferencias. 

 Utilización do Chat e da mensaxería instantánea. 

 Creación dun blog e dunha páxina wiki. 

 Deseño dunha paxina web. 

 Transferencia de arquivos. 

UNIDADE 4: A INTERNET 
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Actitudes 

 Valoración da transcendencia da internet como ferramenta de comunicación global e 

instantánea. 

 Interese pola comunicación por medio da internet. 

 Constatación das vantaxes de usar con asiduidade os servizos ofrecidos na internet. 

 Disposición a unha utilización responsable e respectuosa dos sistemas de 

comunicación colectiva pola internet (listas, foros, grupos de noticias, Chat, 

conferencias, etcétera). 

 Actitude crítica e responsable na distribución e na descarga de software. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer a procedencia e a obtención, a clasificación, as propiedades características e as 

variedades dos plásticos como materiais técnicos máis empregados. 

2. Identificar os plásticos nas aplicacións técnicas máis usuais. 

3. Analizar e avaliar as propiedades que deben reunir os materiais plásticos, seleccionando 

os máis idóneos para construír un producto. 

4. Analizar as técnicas de conformación dos materiais plásticos e as súas aplicacións. 

5. Coñecer as técnicas de manipulación e unión dos materiais plásticos e os criterios 

axeitados de seguridade. 

6. Valorar o impacto ambiental producido pola explotación, transformación e refugallo de 

materiais plásticos. 

7. Coñecer os beneficios da reciclaxe dos materiais plásticos e adquirir hábitos de consumo 

que permitan o aforro de materias primas. 

8. Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características dos materiais 

téxtiles. 

9. Coñecer a obtención, a clasificación, as propiedades características e técnicas de 

conformación dos materiais de construcción: pétreos e cerámicos. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Plásticos. Procedencia e obtención. Propiedades características. Clasificación. 

Aplicacións. 

 Técnicas de conformación dos materiais plásticos. 

 Técnicas de manipulación dos materiais plásticos. Ferramentas manuais básicas, útiles 

e maquinaria necesarios para o traballo con plásticos. 

 Unión de materiais plásticos: desmontables e fixas. 

 Normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e mantemento de ferramentas, útiles 

e materiais técnicos. 

UNIDADE 5: MATERIAIS PLÁSTICOS, TÉXTILES, PÉTREOS E 

CERÁMICOS 

BLOQUE III 

MATERIAIS DE USO TÉCNICO 
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 Materiais téxtiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 

 Materiais de construcción: pétreos e cerámicos. Obtención. Clasificación. Técnicas de 

conformación. Propiedades características. Aplicacións. 

Procedementos 

 Identificación dos materiais plásticos, téxtiles e de construcción en obxectos de uso 

habitual. 

 Análise e avaliación das propiedades que deben reunir os materiais plásticos, téxtiles, 

pétreos e cerámicos, seleccionando os máis idóneos para elaborar ou construír un 

producto. 

 Emprego na aula taller de tecnoloxía de técnicas de manipulación de materiais 

plásticos na elaboración de obxectos tecnolóxicos sinxelos, aplicando as normas de 

uso, hixiene, seguridade e control dos recursos materiais. 

 Selección e reutilización dos materiais plásticos de refugallo na fabricación doutros 

obxectos sinxelos e operadores nos proxectos da aula taller. 

Actitudes 

 Predisposición a considerar de forma equilibrada os valores técnicos, funcionais e 

estéticos dos materiais no deseño e na elaboración de productos. 

 Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, a transformación 

e o refugallo de materiais de uso técnico e ante a utilización abusiva e inadecuada dos 

recursos naturais e predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan o 

aforro de materias primas. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBXECTIVOS 

 

 Expresar ideas técnicas a través de gráficos e debuxos, utilizando códigos que aclaren e 

estructuren a información que se pretende transmitir. 

 Manexar con soltura distintas formas de representación gráfica, utilizando as máis 

adecuadas segundo as necesidades do proxecto técnico. 

 Interpretar correctamente obxectos tecnolóxicos representados en distintos sistemas. 

 Coñecer o modo normalizado de utilización de liñas e cotas para aplicalo ao deseño e á 

comunicación de ideas na resolución de problemas técnicos. 

 Realizar planos técnicos sinxelos utilizando ferramentas informáticas. 

 Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na 

área de Tecnoloxías. 

 

UNIDADE 6: EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

BLOQUE IV 

EXPRESIÓN GRÁFICA 
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CONTIDOS 

Conceptos 

 Representacións de conxunto: perspectiva cabaleira, perspectiva isométrica e sistema 

diédrico. Vistas dun obxecto. 

 Debuxo en perspectiva: método compositivo e método subtractivo. 

 Normalización. Escalas normalizadas. 

 Acoutamento. 

 Instrumentos de medida. 

Procedementos 

 Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos, co fin de 

comunicar un traballo técnico. 

 Interpretación de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos. 

 Representación de debuxos a escala para comunicar ideas técnicas e tomar decisións 

de deseño. 

 Acoutamento de segmentos, circunferencias e arcos en figuras xeométricas planas e 

en obxectos sinxelos tridimensionais. 

 Medida con distintos instrumentos, normais e de precisión. 

 Debuxo de planos con ferramentas informáticas. 

Actitudes 

 Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos. 

 Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de Tecnoloxías. 

 Interese polas distintas formas de representación gráfica e as súas aplicacións. 

 Disposición cara ao traballo e á achega dos materiais e as ferramentas necesarias para 

desenvolvelo. 

 Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 

 
 
 
 
 
 

 

OBXECTIVOS 

 

 Coñecer os mecanismos básicos de transmisión e transformación do movemento, así 

como as súas aplicacións. 

 Identificar mecanismos simples en máquinas complexas e explicar o seu funcionamento 

no conxunto. 

 Resolver problemas sinxelos e calcular a relación de transmisión nos casos que sexa 

posible. 

 Utilizar simuladores para recrear a función de operadores no deseño de prototipos. 

 Deseñar e construír maquetas de mecanismos simples e conxuntos de mecanismos de 

transmisión e de transformación. 

 Valorar a importancia dos mecanismos no funcionamento de máquinas de uso cotián. 

 

UNIDADE 7: MECANISMOS 

BLOQUE V 

MECANISMOS 
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CONTIDOS 

Conceptos 

 Mecanismos de transmisión do movemento (polea, polipasto, panca, rodas de fricción, 

sistemas de poleas, engrenaxes, parafuso sen fin, sistemas de engrenaxes). 

Constitución, funcionamento e aplicacións. 

 Mecanismos de transformación do movemento (piñón-cremalleira, parafuso-porca, 

manivela-torno, biela-manivela, cegoñal, leva, excéntrica). Constitución, 

funcionamento e aplicacións. 

 Mecanismos para dirixir e regular o movemento, de axustamento e de acumulación de 

enerxía. Constitución, funcionamento e aplicacións. 

 Lei da panca, momento de forzas e relación de transmisión. 

Procedementos 

 Identificación de mecanismos simples en máquinas complexas, explicando o seu 

funcionamento no conxunto. 

 Resolución de problemas sinxelos e cálculo da relación de transmisión. 

 Deseño e construcción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento de obxectos tecnolóxicos de uso cotián. 

 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 

 Actitude positiva e creativa ante problemas de tipo práctico e confianza na propia 

capacidade de alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
OBXECTIVOS 

 

 Calcular as magnitudes eléctricas básicas, potencia e enerxía, en diferentes circuítos 

eléctricos. 

 Coñecer as características da tensión alterna senoidal da rede eléctrica e comparalas coas 

da tensión continua. 

 Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas relacionadas coa electricidade e coa 

electrónica utilizando a simboloxía e o vocabulario axeitado. 

 Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de utilizalos. 

 Saber interpretar esquemas eléctricos e electrónicos e realizar montaxes a partir destes. 

 Manexar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 Analizar, deseñar, elaborar e manipular de forma segura materiais, obxectos e circuítos 

eléctricos sinxelos. 

 Coñecer e valorar criticamente as distintas formas de xeración de enerxía eléctrica. 

 

UNIDADE 8: ELECTRICIDADE E ENERXÍA 

BLOQUE VI 

ELECTRICIDADE 
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CONTIDOS 

Conceptos 

 Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simboloxía. 

 Lei de Ohm. 

 Circuíto en serie, paralelo e mixto. 

 Corrente continua e corrente alterna. Estudio comparado. 

 Potencia e enerxía eléctrica 

 Electromagnetismo. Aplicacións: electroimán, motor de corrente continua, xerador 

(dínamo, alternador) e relé. 

 Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 introducción á electrónica básica: a resistencia, o condensador, o díodo e o transistor. 

 Enerxía eléctrica: xeración, transporte e distribución. 

 Centrais. Descrición e tipos de centrais hidroeléctricas, térmicas e nucleares. 

 Sistemas técnicos para o aproveitamento das enerxías renovables. 

 Importancia do uso de enerxías alternativas. 

 Enerxía e medio natural. Eficiencia e aforro enerxético. Impacto ambiental da 

xeración, transporte, distribución e uso da enerxía. 

 Valoración dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o medio natural. 

Procedementos 

 Identificación dos distintos compoñentes dun circuíto eléctrico e función de cada un 

deles dentro do conxunto. 

 Resolución de circuítos eléctricos en serie, paralelos e mixtos. 

 Cálculo das magnitudes relacionadas: voltaxe, intensidade, resistencia, enerxía e 

potencia. 

 Análise e experimentación dos efectos da electricidade. 

 Montaxe de circuítos eléctricos sinxelos: circuítos mixtos, control do sentido de xiro 

dun motor, etcétera. 

 Deseño de circuítos e experimentación cun simulador. 

 Realización de medidas de voltaxe, intensidade e resistencia mediante un polímetro. 

 Estudio e elaboración da instalación eléctrica dunha vivenda. 

 Análise dun obxecto tecnolóxico que funcione con enerxía eléctrica. 

 Identificación dos compoñentes electrónicos e a súa simboloxía. 

 Busca de información, presentación e valoración crítica de diversas formas de 

producción de electricidade. 

 Realización de esquemas de diversos tipos de centrais eléctricas. 

Actitudes 

 Respecto das normas de seguridade na utilización de materiais, ferramentas e 

instalacións. 

 Curiosidade por coñecer o funcionamento de circuítos, obxectos e centrais eléctricas. 

 Interese pola orde, a seguridade e a axeitada presentación das montaxes eléctricas. 

 Coidado e uso axeitado dos aparatos de medida. 

 Valoración crítica da importancia e consecuencias da utilización da electricidade. 

 Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia 

capacidade para alcanzar resultados útiles. 

 Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas. 

 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 34 de 100   

3.2.2. Mínimos esixibles para 3º ESO 
 

Cando remate 3º da ESO, o/a alumno/a acadará os seguintes mínimos, que serán os 

esixibles para este nivel: 

 

 Coñecemento e aplicación correcta do Método de Proxectos. 

 Organización e planificación das fases dun proxecto técnico confeccionando a 

documentación necesaria con orden e limpeza, empregando un vocabulario específico e 

utilizando, si é preciso, as tecnoloxías da información e a comunicación. 

 Cooperar e traballar en equipo nun clima de tolerancia e respeto. 

 Realizar as operacións marcadas nun plan de traballo utilizando as máquinas e 

ferramentas apropiadas respetando as normas de uso e seguridade. 

 Obter productos aproveitando os materiais dispoñibles e utilizando materiais reciclados 

cun adecuado grado de acabado e dentro duns márxenes dimensionais e estéticos 

aceptables. 

 Coñecemento de diferentes materiais cerámicos e pétreos; as suas propiedades, as suas 

aplicacións, os seus procesos de obtención e os riscos derivados da sua utilización. 

 Coñecemento de diferentes materiais metálicos; as suas propiedades, as suas aplicacións, 

os seus procesos de obtención e os riscos derivados da sua  utilización. 

 Distinguir os diferentes materiais en obxetos de uso cotidián relacionando dito uso cas 

suas propiedades. 

 Representar mediante vistas e perspectiva obxetos e sistemas técnicos sinxelos aplicando 

normas de acotación e escalas. 

 Utilización do ordenador para a elaboración, almacenamento e organización da 

información: manexo de  procesadores de texto, follas de cálculo, aplicacións sinxelas de 

deseño gráfico e ferramentas de presentación. 

 Coñecemento das magnitudes eléctricas fundamentais e das suas unidades. 

 Identificación dos elementos que compoñen un circuito eléctrico, a sua representación e 

funcionamento. 

 Deseño e realización de circuitos sinxelos utilizando as normas de seguridade. 

 Manexo do polímetro para a medida das magnitudes eléctricas básicas. 

 Identificación das aplicacións e importancia da enerxía eléctrica. 

 Coñecemento das diferentes formas de xeneración de enerxía (centrais térmicas, 

hidroeléctricas e nucleares) e do seu impacto medioambiental. 

 Identificación e coñecemento dos elementos que compoñen a arquitectura do ordenador e 

das suas sus funcións. 

 Comprensión dos siguientes conceptos: hardware, software e  sistemas operativos. 

 Coñecer o principio de funcionamento de Internet e utilizar os navegadores para a  

búsqueda de información. 

 Identificación dos compoñentes dunha páxina web. 

 Envío e recepción de mensaxes por medio do correo electrónico. 

 Coñecemento da influencia e repercusión da tecnoloxía no  medio ambiente.  
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3.2.3. Temporalización. 
 

A temporalización programada para as unidades didácticas seguirá o seguinte plan. 

 
1ª AVA. Unidades 1-3 
2ª AVA. Unidades 4-6 
3ª AVA. Unidades 7-8 
 

 

As unidades referenciadas poden verse desglosadas no apartado 3.2.1 
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3.3. Tecnoloxía 4º ESO 
 

 

3.3.1. Secuencia de Contidos e Obxectivos en 4º ESO 
 
 
 
 
 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Manexar a folla de cálculo en tecnoloxía para obter, analizar e representar información 

numérica e analizar pautas de comportamento. 

2. Coñecer as redes que permiten a comunicación entre ordenadores: rede de rea local 

(LAN), rede sen fíos (WLAN) e rede de área ampla (WAN). 

3. Describir basicamente unha rede de ordenadores de área local e realizar a súa 

configuración básica. 

4. Asumir de forma activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías, incorporándoas ao 

quefacer cotián. 

5. Analizar e valorar criticamente a influencia do desenvolvemento tecnolóxico na 

sociedadee. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 A folla de cálculo en tecnoloxía: introducción de datos, operacións e presentación dos 

mesmos. Análise dun sensor, resolución de circuítos, conversión analóxico-dixital. 

Funcións financeiras da folla de cálculo: facturas, a bolsa, créditos e hipotecas. 

 Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos de redes de 

datos: rede de área local (LAN), rede sen fíos (WLAN) e rede de área ampla (WAN). 

Procedementos 

 introducción de datos nunha folla de cálculo e realización de operacións elementais 

con eles. 

 Obtención, a partir dunha táboa de datos, da curva característica do funcionamento 

dun sensor. 

 Resolución de circuítos mediante unha folla de cálculo. 

 Uso das funcións matemáticas da folla de cálculo para converter un sinal analóxico a 

dixital. 

 Elaboración dunha factura, seguimento dun investimento en bolsa, análise dun crédito 

ou empréstito hipotecario. 

 Coñecemento dos dispositivos necesarios e a súa conexión para formar unha rede de 

área local. 

Actitudes 

 Interese polas novas tecnoloxías e a súa implicación na vida real. 

 Valoración da importancia crecente dos ordenadores na sociedadee actual. 

 Respecto polas normas de uso e seguridade no manexo do ordenador. 

 Actitude positiva e creativa ante problemas prácticos e implicación persoal na súa 

resolución para conseguir resultados útiles. 

UNIDADE 1: HARDWARE E SOFTWARE 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 37 de 100   

 Curiosidade e respecto cara ás ideas, os valores e as solucións achegadas por outras 

persoas, culturas e sociedadees. 

 Valoración da necesidade de dispor de sistemas de comunicación fiables que 

contribúan ao desenvolvemento económico e social. 

 

 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer as distintas aplicacións informáticas relacionadas co proceso tecnolóxico e 

determinar en que fases se emprega. 

2. Utilizar aplicacións de debuxo vectorial para elaborar planos técnicos. 

3. Expresar ideas técnicas mediante debuxos empregando códigos que estructuren a 

información que se pretende transmitir e que, ao mesmo tempo, a esclarezan. 

4. Coñecer as distintas aplicacións informáticas relacionadas co deseño gráfico e a súa 

utilidade práctica.  

5. Interpretar planos, circuítos e esquemas elaborados con medios informáticos. 

6. Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na 

área da Tecnoloxía. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Conceptos de CAD, CAM e CAE. 

 Relación dos conceptos anteriores co proceso tecnolóxico na aula e na vida real. 

 Principais aplicacións informáticas de: 

- Debuxo vectorial. 

- Deseño gráfico. 

- Maquetación. 

- Retoque fotográfico. 

- Cálculo de estruturas. 

- Cálculo e deseño de circuítos. 

- Control de produción. 

- Simuladores virtuais. 

- Animación. 

 Principais ordes e opcións dun programa de debuxo vectorial. 

 Proporcionalidade entre debuxo e realidade. 

 Escalas de impresión. 

Procedementos 

 Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos a fin de 

comunicar un traballo técnico mediante un programa de debuxo vectorial. 

 Selección dos programas axeitados para cada fase do proceso tecnolóxico. 

 Elección e cálculo da relación entre o tamaño do papel e o debuxo en pantalla para 

imprimir na escala axeitada. 

 Anotación de segmentos, circunferencias e arcos en figuras xeométricas planas e 

obxectos sinxelos tridimensionais cun programa de debuxo vectorial. 

Actitudes 

UNIDADE 2: DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
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 Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos. 

 Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de Tecnoloxía. 

 Interese polas distintas formas de representación gráfica e as súas aplicacións. 

 Boa disposición para traballar con ordenadores e coidalos. 

 Valoración da importancia de manter unha contorna de traballo ordenado e agradable. 

 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 

1. Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas concretos. 

2. Saber interpretar esquemas eléctricos e electrónicos e realizar a montaxe a partir destes, 

utilizando para iso distintos soportes. 

3. Analizar sistemas electrónicos sinxelos para comprender o seu funcionamento, coñecer 

os compoñentes que os integran e as funcións que realizan. 

4. Coñecer a función e as aplicacións dos distintos circuítos integrados de uso común. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Compoñentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, díodo, transistor e 

circuítos integrados simples. 

 Sistemas electrónicos: bloques de entrada, saída e proceso. 

 Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias dependentes da luz e 

da temperatura. 

 Dispositivos de saída: zumbador, relé, LED, lámpada, motor. 

 Dispositivos de proceso: comparador, circuíto integrado 555, portas lóxicas. 

 Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos. 

Procedementos 

 Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así como das súas funcións e a 

súa simboloxía. 

 Recoñecemento da entrada, o proceso e a saída nun sistema electrónico. 

 Realización, a partir dun esquema, de montaxes de circuítos electrónicos, usando 

resistencias, condensadores, díodos, transistores e circuítos integrados. 

 Utilización de montaxes xa realizadas para formar bloques como partes integrantes 

doutros sistemas. 

 Análise, deseño e aplicación de circuítos dixitais sinxelos. 

 Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento. 

 Emprego de diversas técnicas de montaxe e conexión de circuítos electrónicos. 

 Uso do polímetro para analizar as características e o estado dos compoñentes 

electrónicos básicos. 

 Procura de información sobre distintos circuítos integrados para coñecer a súa función 

e usalos axeitadamente. 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento dos productos tecnolóxicos de uso común. 

 Recoñecemento e valoración da importancia da electricidade e a electrónica no 

ámbito doméstico, escolar e industrial. 

UNIDADE 3: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
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 Disposición positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia 

capacidade para acadar resultados útiles. 

 Respecto polas normas de seguridade na aula de tecnoloxía e concienciación dos 

riscos que leva consigo o uso da electricidade. 

 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 

1. Saber que é unha rede de comunicación, nomear e describir os tipos de sinal 

empregados. 

2. Clasificar e distinguir os sistemas de comunicación e os medios de comunicación 

empregados. 

3. Describir un sistema de telefonía con fíos e un sistema telegráfico. 

4. Analizar o espectro radioeléctrico e a súa distribución. 

5. Describir un sistema de comunicación vía satélite e coñecer as súas características.  

6. Describir un sistema de telefonía móbil e os seus tipos e características.  

7. Comprender a función dos distintos elementos que interveñen nun sistema de radio. 

Describir os tipos de modulación. 

8. Describir como funciona un sistema de televisión e como se representan as imaxes 

segundo o tipo de receptor.  

9. Valorar os posibles efectos das radiacións electromagnéticas sobre a saúde e establecer 

pautas de comportamento axeitadas. 

10. Coñecer as funcións dun protocolo de rede e as formas de control e protección de datos. 

11. Comprender basicamente o funcionamento da Internet. 

12. Obter un coñecemento básico do protocolo TCP/IP. 

13. Ser capaz de estudiar e elixir a opción de conexión á Internet máis axeitada ás 

necesidades de cada usuario (desde a elección do provedor ata o tipo de conexión máis 

apropiado). 

14. Coñecer as necesidades e as prestacións de cada tipo de conexión, así como os pasos 

necesarios para a súa instalación e configuración. 

15. Coñecer os pasos necesarios para configurar unha conexión WIFI.  

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Comunicación con e sen fíos. 

 Transmisión de sinais eléctricos. 

 Medios de comunicación con fíos: cable de pares, cable coaxial e cable de fibra 

óptica. 

 O sistema telegráfico. 

 O sistema telefónico.  

 Medios de comunicación sen fíos: o espectro radioeléctrico. Propiedades da radiación 

electromagnética. Bandas de frecuencia e aplicacións. Repartición do espectro. 

Requisitos de largo de banda dos sistemas de comunicacións típicos. 

 Comunicación vía satélite: elementos, satélites. O sistema de posicionamento global 

(GPS). 

 A telefonía móbil, características principais. 

 A radio. Emisor e receptor. Modulación AM e FM. Funcionamento. 

 A televisión. Fundamentos. Receptores de televisión. Medios televisivos. 

 Efectos das radiacións electromagnéticas na saúde. 

UNIDADE 4: TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN. INTERNET 
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 Transmisión de datos: control e protección. Características dun protocolo de 

comunicación. 

 Concepto de ISP, dirección IP, nome de dominio e DNS. 

 O protocolo TCP/IP. 

 Pasos que se deben seguir para conectar un ordenador á Internet. 

 Conexións á Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móbil, PDA, vía 

satélite, pola rede eléctrica e mediante redes sen fíos. Características principais dos 

distintos tipos de conexión. 

 Configuración dunha conexión WIFI. 

Procedementos 

 Elaboración dun estudo histórico das distintas formas de comunicación, valorando a 

evolución do alcance, o tempo necesario, a cantidade de información e a súa área de 

influencia. 

 Montaxe dun sistema de comunicacións sinxelo (telégrafo) identificando as partes do 

sistema e a súa función. 

 Realización dun estudo comparativo dos distintos medios físicos de transmisión, 

valorando as súas características en canto a ruído, largo de banda, custo e aplicacións. 

 Procura de información sobre o espectro do son (incluíndo os sons emitidos polos 

instrumentos musicais, os animais e polo ser humano). Relación coa largo de banda 

empregada en telefonía e radiodifusión. 

 Descrición dun sistema de telefonía e de televisión mediante un diagrama de bloques. 

 Montaxe dun emisor e receptor de AM e identificación dos distintos bloques. 

Comparación cun sistema de FM. 

 Elaboración dunha lista de dispositivos que emiten radiacións electromagnéticas, os 

seus posibles efectos sobre a saúde e as medidas de precaución que se poden tomar. 

 Investigación sobre as ofertas dos distintos provedores de acceso. 

 Coñecemento do procedemento para dar de alta unha conexión á Internet. 

 Procura das direccións IP de dominios coñecidos. 

 Descrición e análise da conexión da rede da aula.  

 Obtención de todo tipo de información relacionada coa unidade mediante buscadores. 

 Análise da configuración do ordenador. 

 Configuración dun ordenador para unha conexión á Internet. 

 Configuración dunha pequena rede co fin de conectala á Internet. 

Actitudes 

 Mantemento dunha actitude aberta e flexible ao explorar e desenvolver novas ideas. 

 Interese por coñecer os principios científicos que explican o funcionamento dos 

obxectos técnicos. 

 Contribución a manter unha contorna agradable e ordenada na aula. 

 Perseveranza ante as dificultades.  

 Valoración dos efectos do progreso tecnolóxico e desenvolvemento de hábitos en 

consonancia. 

 Interese por coñecer o funcionamento da Internet. 

 Valoración das vantaxes de coñecer as distintas formas de conexión à Internet. 

 Disposición á observación e o estudo da configuración de equipos e redes 

informáticos. 

 Valoración do impacto da Internet nas sociedadees modernas. 

 Valoración da contribución da Internet á mellora da vida das persoas. 

 Toma de conciencia sobre o uso e abuso da Internet. 

 Respecto polas opinións dos demais usuarios. 
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OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer os principios, os elementos e as aplicacións básicas dos distintos sistemas de 

control: electromecánicos, electrónicos e programados. 

2. Utilizar o ordenador como parte integrante dos sistemas de control: analizando as 

características do sistema que se vai a controlar e o intercambio de sinais analóxicos e 

dixitais entre este e o ordenador, coñecendo as características da  interface ou a 

controladora que permite ao ordenador comunicarse co exterior e elaborando o programa 

de control. 

3. Empregar os coñecementos adquiridos durante o curso para deseñar, planificar e 

construír un robot con elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos, que incorpore 

sensores para conseguir información da contorna e reaccione segundo os datos obtidos 

polos mesmos. 

4. Analizar e valorar criticamente a influencia do uso das novas tecnoloxías, a 

automatización de procesos e o desenvolvemento de robots sobre a sociedadee. 

5. Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de 

investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Sistemas de control. Tipos. Realimentación. 

 Sensores. Tipos, características e utilización en sistemas de control. 

 Control electromecánico. Leva, final de carreira e relé. 

 Control electrónico. Transistores. Comparadores. 

 Control por ordenador. Entrada e saída de datos. 

 Sinais analóxicos e dixitais. Programación. 

 Robots. Arquitectura. Programación de robots. 

Procedementos 

 Análise, deseño e montaxe de sistemas electromecánicos de control. 

 Análise, deseño, simulación e montaxe de automatismos controlados mediante 

circuítos electrónicos. 

 Realización de programas de ordenador que permitan obter datos do exterior e activar 

distintos dispositivos de saída.  

 Elaboración de diagramas de fluxo e programas de control de robots, simulando o seu 

funcionamento mediante ordenador, obtendo datos de distintos sensores e 

proporcionando, a partir destes datos, o sinal axeitado para os actuadores. 

 Montaxe dun robot que incorpore varios sensores e reaccione ante os datos 

proporcionados por estes. 

 

Actitudes 

 Predisposición a investigar e coñecer distintos automatismos, tratando de analizar o 

seu funcionamento, control e manexo. 

 Curiosidade por automatizar procesos mediante o ordenador. 

 Inquietude por coñecer e aplicar as distintas linguaxes de control. 

UNIDADE 5: CONTROL E ROBÓTICA 
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 Valoración da importancia do uso do vocabulario axeitado e das normas e a 

simboloxía establecidas, para manter unha comunicación eficaz. 

 Valoración da importancia crecente dos sistemas automáticos ou de control que 

faciliten a vida das persoas. 
 

 
 
 

OBXECTIVOS 

 

1. Coñecer os compoñentes dos circuítos pneumáticos e hidráulicos, e as aplicacións máis 

habituais nos sistemas industriais. 

2. Comprender as magnitudes e os principios físicos básicos relacionados co 

comportamento dos fluídos pneumáticos e hidráulicos. 

3. Analizar a constitución e o funcionamento dos elementos que compoñen os sistemas 

pneumáticos e hidráulicos e a función que realizan no conxunto. 

4. Aprender a mellor forma de usar e controlar os compoñentes destes sistemas e entender 

as condicións fundamentais que interviñeron no seu deseño e construción. 

5. Empregar os coñecementos adquiridos para deseñar e construír circuítos pneumáticos e 

hidráulicos sinxelos empregando os recursos gráficos, a simboloxía, o vocabulario e os 

medios tecnolóxicos axeitados. 

6. Analizar e valorar a influencia do uso das novas tecnoloxías, a automatización de 

procesos e o desenvolvemento de robots sobre a sociedadee. 

7. Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de 

investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Sistemas pneumáticos e hidráulicos: principios, elementos compoñentes, 

funcionamento e aplicacións básicas. 

 Exemplos de aplicación en sistemas industriais. 

Procedementos 

 Descrición dos compoñentes básicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 Análise da constitución e o funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos de 

aplicacións reais. 

 Deseño de sistemas pneumáticos e hidráulicos utilizando a simboloxía axeitada. 

 Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de 

Pascal. 

 Utilización de simuladores no deseño de circuítos básicos empregando a simboloxía 

específica. 

Actitudes 

 Predisposición a investigar e coñecer distintos automatismos, tratando de analizar o 

seu funcionamento, control e manexo. 

 Curiosidade por automatizar procesos mediante o ordenador. 

 Inquietude por coñecer e aplicar distintas linguaxes de control. 

 Valoración da importancia do uso do vocabulario axeitado e das normas e a 

simboloxía establecidas, a fin de manter unha comunicación eficaz. 

 Valoración da importancia crecente dos sistemas automáticos ou de control que 

faciliten a vida das persoas. 

UNIDADE 6: PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
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OBXECTIVOS 

 

1. Identificar e describir o funcionamento dos elementos máis importantes das instalacións 

básicas da vivenda. 

2. Realizar planos e esquemas técnicos razoando o deseño das instalacións. 

3. Valorar a importancia do uso axeitado das instalacións desde o punto de vista da 

seguridade e o impacto ambiental. 

4. Coñecer a seguridade e o aforro enerxético das instalacións.  

5. Coñecer as características da arquitectura bioclimática e de domótica da vivenda.  

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Instalación eléctrica dun edificio e do interior da vivenda. 

 Grao de electrificación, conexións, materiais e dispositivos eléctricos. 

 Circuítos interiores de auga: compoñentes básicos. 

 Instalacións de calefacción: tipos e compoñentes. 

 Instalacións de gas: clases, distribución e compoñentes. 

 Outras instalacións da vivenda: telefonía, radio, televisión. 

 Seguridadee e mantemento das instalacións. 

Procedementos 

 Identificación dos elementos de cada instalación. 

 Procura de información sobre regulamentación. 

 Deseño e debuxo de instalacións utilizando a simboloxía axeitada. 

 Creación dun glosario cos termos técnicos específicos de cada instalación. 

 Exposición e despezamento dos distintos compoñentes das instalacións. 

Actitudes 

 Interese sobre a distribución e o uso da enerxía no fogar. 

 Valoración dos problemas ambientais causados polo desbaratamento no uso das 

instalacións da vivenda.  

 Interese e actitude activa no respecto das medidas de mantemento e seguridade 

necesarias. 

 Disposición ao consumo responsable. 

 

 
 
 
 

 

OBXECTIVOS 

 

1. Descubrir e comprender a relación existente entre a evolución histórica da tecnoloxía e o 

desenvolvemento da historia da humanidade. 

2. Coñecer os fitos fundamentais na historia da tecnoloxía.  

3. Saber caisforon as tecnoloxías que deron lugar a cambios nos modelos sociais. 

UNIDADE 7: AS INSTALACIÓNS NA VIVENDA 

UNIDADE 8: A TECNOLOXÍA E O SEU DESENVOLVEMENTO 

HISTÓRICO 
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4. Caracterizar os modelos de sociedadee desde a Prehistoria ata os nosos días nas súas 

facetas social, enerxética, económica, laboral e tecnolóxica. 

5. Coñecer a evolución dalgúns obxectos técnicos. 

6. Recordar o concepto de desenvolvemento sostible e as políticas necesarias para levalo a 

cabo.  

7. Concienciar sobre todos os aspectos relacionados coas materias primas e os recursos 

naturais. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Significado de ciencia, técnica e tecnoloxía. 

 Principais vías do desenvolvemento tecnolóxico. 

 Períodos tecnolóxicos: azar, artesán e enxeñeril. 

 Fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. Localización histórica dos mesmos. 

 Caracterización dos modelos sociais, tecnoloxías que marcan os distintos períodos. 

 Relación da tecnoloxía co modelo social. 

 Evolución dos obxectos tecnolóxicos. 

 Concepto e necesidade da normalización. 

 Aproveitamento de materias primas e recursos naturais. 

 Desenvolvemento sostible. 

Procedementos 

 Identificación das diferenzas entre ciencia, técnica e tecnoloxía. 

 Investigación bibliográfica e a través da Internet de momentos históricos.  

 Análise histórica dos distintos modelos sociais. 

 Investigación sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos. 

 Análise das políticas para o desenvolvemento sostible. 

 Incorporación da análise histórica á análise de obxectos. 

Actitudes 

 Interese sobre a historia da tecnoloxía. 

 Valoración dos aspectos sociais e económicos do desenvolvemento tecnolóxico. 

 Curiosidade sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos. 

 Disposición a un emprego solidario e responsable dos medios tecnolóxicos actuais. 

 Toma de conciencia ante a deterioración do medio ambiente e o esgotamento dos 

recursos naturais. 

 

 

3.3.2. Mínimos esixibles para 4º ESO 
 

Cando remate 4º da ESO, o/a alumno/a acadará os seguintes mínimos, que serán os 

esixibles para este nivel: 

 

 Coñecer e aplicar correctamente o  método de proxectos para resolver problemas técnicos 

sinxelos confeccionando a documentación adecuada para su execución.  Conceptos 

básicos de organización e xestión do aula taller. 

 Conceptos básicos de organización e xestión do aula taller. 

 Desenrrolo das habilidades necesarias para o  manexo dalgún programa de deseño 

asistido por ordenador para a realización de debuxos en duas dimensións. 
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 Deseño e construcción de  sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas 

concretos. 

 Interpretación de  esquemas eléctricos e electrónicos e realización de montaxe de 

esquemas sinxelos. 

 Realización de cálculos eléctricos e electrónicos sinxelos. 

 Análisis de sistemas electrónicos sinxelos para a comprensión do seu funcionamento e 

coñecemento dos compoñentes que os integran e as funcións que realizan. 

 Coñecemento das puertas lóxicas elementales. 

 Realización de tablas de verdade. 

 Coñecemento das instalacións de auga, calefacción e electricidade nunha vivenda. 

 Comprensión dos sistemas de comunicaciónse sistemas de aforro enerxético nunha 

vivenda, así como dos sistemas de domótica. 

 Utilización da folla de cálculo: introducción de datos, operacións e presentación dos 

mismos. 

 Coñecemento das redes de comunicación e os seus tipos. 

 Diferenciación entre señal analóxica e señal dixital. 

 Coñecemento do funcionamento dos sistemas de comunicación inalámbrica. 

 Descrición e comprensión do funcionamento da comunicación vía satélite e da telefonía. 

 Comprensión do concepto protocolo TCP/IP, dirección IP, nombre de dominio e DNS. 

 Coñecemento dos pasos que se deben seguir para conectar un ordenador a Internet. 

 Coñecemento dos principais tipos de conexión á Internet. 

 Análisis do funcionamento e uso das comunidades virtuais. 

 Identificar os bloques de entrada, salida e proceso nun sistema electrónico de control. 

 Coñecemento do concepto de robot e dos sensores e actuadores. 

 Coñecemento de automatismos con sistemas neumáticos e hidráulicos. 

 Coñecemento dos diferentes tipos de linguaxes de programación e o seu uso no  control 

de sistemas por ordenador. 

 Coñecemento da estructura e elementos dun programa: variables, instruccións, funcións. 

 Interpretación de esquemas de circuitos hidráulicos e neumáticos. 

 Coñecemento dos hitos fundamentais na historia da tecnoloxía e da ubicación histórica 

dos mismos. 

 Análises da evolución dos obxetos tecnolóxicos e a sua influencia na calidade de vida.  

 

 

3.3.3. Temporalización. 
 

A temporalización programada para as unidades didácticas seguirá o seguinte plan. 

 
1ª AVA. Unidades 1-3 
2ª AVA. Unidades 4-6 
3ª AVA. Unidades 7-8 
 

 

As unidades referenciadas poden verse desglosadas no apartado 3.3.1 
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3.4. A avaliación na ESO 
 

3.4.1. Avaliación inicial. 
 

Como norma xeral, ó comenzo do curso realizarase unha avaliación inicial grupal. Con 

esto trataremos de establecer o punto inicial do que partiremos. Os obxetivos desta avaliación 

inicial serán: 

 

 Establecer o nivel de coñecementos previos do grupo. Esto permitiranos adaptarnos ás 

necesidades que ten o grupo e axudaranos a facer unha programación de aula específica 

para o grupo. 

 Detectar posibles carencias individuais que despois poidan ser tratadas de forma 

específica mediante programas de reforzo ou atención individualizada. 

 Dispoñer de datos e informes para as sesións de avaliación inicial que se fan no noso 

centro. 

 

Para a realización desta avaliación inicial utilizaremos os seguintes instrumentos ou recursos: 

 

 Proba escrita tipo test con preguntas simples e claras sobre os distintos contidos que 

queremos avaliar. 

 Entrevista colectiva e informal co grupo. Mediante un coloquio que xenere un “feedback” 

entre alumnado e profesor/a 

 

Independientemente desta proposta, o profesor/a poderá utilizar outros recursos que considere 

para a realización da avaliación inicial. 

 

 

3.4.2. Criterios de avaliación. 
 

Con independencia do nivel, e como norma xeral para a etapa da ESO, establecemos os seguintes 

criterios para a avaliación do alumnado. 

 

1. Resolver problemas tecnolóxicos identificando os condicionantes, empregando os 

coñecementos precisos, propoñendo solucións variadas e desenvolvendo a máis 

axeitada nun contexto de traballo colectivo, e empregando adecuadamente os 

recursos de expresión e comunicación. 

Con este criterio trátase de avaliar o coñecemento do alumnado sobre a actividade 

técnica. Esta capacidade concrétase na elaboración dun plan de traballo para executar un 

proxecto técnico: conxunto de documentos cunha orde lóxica de operacións, coa 

previsión de tempos e de recursos materiais, con debuxos, cálculos numéricos, 

orzamento, listaxes de pezas e explicacións. Avaliarase a cooperación e o traballo en 

equipo nun clima de tolerancia cara ás ideas e opinións doutras persoas. Débese valorar, 

así mesmo, o emprego dun vocabulario específico e de modos de expresión tecnicamente 

apropiados. 

 

2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto ao 

ambiente e valorando as condicións do contorno de traballo. 

Preténdese avaliar a capacidade de construción do alumnado, seguindo a orde marcada no 

plan de traballo. As pautas para acadar o grao de desenvolvemento fixado son: o coidado 
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no uso de ferramentas, de máquinas e de instrumentos, o aproveitamento de materiais, o 

uso de elementos reciclados e o traballo respectando as normas de seguridade e saúde. O 

grao de acabamento debe manterse dentro de marxes dimensionais e estéticas aceptables. 

 

3. Identificar e conectar compoñentes físicos dun ordenador e outros dispositivos 

periféricos e explicar o seu funcionamento. Manexar o contorno gráfico dos sistemas 

operativos como interface de comunicación coa máquina. 

Búscase valorar a adquisición das habilidades necesarias para administrar un sistema 

informático persoal. As alumnas e os alumnos han ser capaces de conectar dispositivos 

externos e interconectalos con outros sistemas, personalizar os contornos gráficos, 

xestionar os diferentes tipos de documentos almacenando e recuperando a información en 

diferentes soportes. Deberán, así mesmo, realizar as tarefas básicas de instalación de 

aplicacións, mantemento e actualización que manteñan o sistema nun nivel de seguridade 

e rendemento. 

 

4. Describir propiedades básicas de materiais técnicos e as súas variedades comerciais: 

madeira, metais, materiais plásticos, cerámicos e pétreos. Identificalos en aplicacións 

comúns e empregar técnicas básicas de conformación, unión e acabado. 

Con este criterio búscase avaliar o grao de coñecemento das propiedades mecánicas, 

eléctricas e térmicas dos materiais empregados nos proxectos. Relacionar estas 

propiedades coa aplicación de cada material na fabricación de obxectos comúns, así como 

coñecer e utilizar adecuadamente as técnicas de conformación, unión e acabamento 

empregadas no seu proceso construtivo, mantendo criterios de tolerancia dimensional e 

seguridade. 

 

5. Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos sinxelos, 

aplicando criterios de normalización. 

Trátase de valorar a capacidade dos alumnos e das alumnas para representar obxectos e 

sistemas técnicos en proxección diédrica -alzado, planta e perfil, así como, a obtención da 

súa perspectiva-, como ferramenta no desenvolvemento de proxectos técnicos. Preténdese 

avaliar a adquisición de destrezas para a súa realización tanto a man alzada, como 

mediante instrumentos de debuxo e aplicacións de deseño gráfico por ordenador. Para iso 

deberán seguirse os criterios normalizados de acoutamento e escala. 

 

6. Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual e gráfica. 

Preténdense avaliar as habilidades básicas para a realización de documentos que integren 

información textual, imaxes e gráficos utilizando, por exemplo, follas de cálculo e 

procesadores de texto. Para logralo aplicaranse os procedementos e funcionalidades 

propias de cada aplicación para obter documentos progresivamente máis complexos e de 

maior perfección en canto á estruturación e presentación, almacenándoos en soportes 

físicos locais e remotos. 

 

7. Analizar e describir nas estruturas do contorno os elementos resistentes e os esforzos 

aos que están sometidos. 

Trátase de comprobar se o alumnado é quen de comprender a función dos elementos que 

constitúen as estruturas -trabes, piares, zapatas, tensores, arcos- e identificar os esforzos 

aos que están sometidos -tracción, compresión e flexión- valorando o efecto destes 

esforzos sobre os elementos estruturais dos prototipos fabricados na aula obradoiro. 

 

8. Identificar, manexar e aplicar operadores mecánicos encargados da transformación 

e transmisión de movementos para deseñar obxectos técnicos, explicando o 
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funcionamento dos operadores no conxunto e, se é o caso, calcular as relacións de 

transmisión. 

Preténdese avaliar o coñecemento dos movementos empregados en máquinas: rectilíneo, 

circular e de vaivén. Coñecer os mecanismos de transformación e transmisión de 

movementos, así como a súa función dentro do conxunto da máquina. O alumnado debe 

ser capaz de aplicar estes coñecementos para construír maquetas con diferentes 

operadores mecánicos e de realizar cálculos para determinar a relación de transmisión en 

sistemas de poleas e engrenaxes. 

 

9. Deseñar e simular circuítos coa simboloxía adecuada e montar circuítos formados 

por operadores elementais, nos que se empreguen os efectos da enerxía eléctrica e a 

súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas, utilizando 

correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. 

A finalidade deste criterio é a de comprobar se as alumnas e os alumnos son conscientes 

da importancia da enerxía eléctrica no ámbito doméstico e industrial, así como valorar o 

grao de coñecemento e habilidade para deseñar e construír circuítos eléctricos. O 

alumnado debe adquirir destrezas no manexo do polímetro. Isto implica determinar 

tensión, corrente, resistencia, potencia e enerxía eléctrica, empregando os conceptos e 

principios de medida e cálculo de magnitudes. 

 

10. Acceder á internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo electrónico, comunicación no grupo e 

publicación de información. 

Perséguese valorar o grao de coñecemento dos conceptos e da terminoloxía referidos á 

navegación pola internet e a utilización eficiente dos buscadores para afianzar técnicas 

que lles permitan a identificación de obxectivos de busca, a localización de información 

relevante, o seu almacenamento, a creación de coleccións de referencias de interese e a 

utilización de xestores de correo electrónico e ferramentas deseñadas para a 

comunicación de grupo. 

 

3.4.3. Instrumentos e procedementos de avaliación. 
 

 Independientemente de outros instrumentos que cada docente do Departamento poida 

utilizar, como norma xeral, os instrumentos e procedementos para a avaliación do alumnado 

serán os seguintes: 

 

a) Observación directa: 

A nivel persoal: 

 Actividades de iniciativa e interese. 

 Participación no traballo dentro e fóra da aula. 

 Hábitos de traballo e caderno de clase. 

 Habilidades e destrezas no traballo experimental. 

Traballo en grupo: 

 Desenvolve a súa tarefa dentro do equipo. 

 Respecto pola opinión dos demais. 

 Acepta a disciplina do grupo. 

 Participa nos debates. 

 Intégrase no grupo. 

 

b) Probas orais: 

 Expresión oral en exposición de temas, propostas, proxectos, etc. 

 Manexo da terminoloxía adecuada. 
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c) Probas escritas: 

 Expresión escrita e gráfica. 

 Cálculo de magnitudes derivadas. 

 Desenvolvemento de temas relacionados coas Unidades Didácticas. 

 Resolución de problemas sinxelos e prácticos nas Unidades Didacticas que se 

considere oportuno. 

 

 

d) Probas prácticas: 

 Interpretación de bosquexos, esbozos, diagramas, esquemas, etcétera. 

 Manexo de ferramentas e máquinas do taller. 

 Identificación de compoñentes nos proxectos. 

 Construción de circuítos e sistemas sinxelos. 

 Medición cos distintos aparatos de medida das magnitudes contempladas nos 

contidos. 

 Demostración de habilidades e destrezas adquiridas. 

 Emprego do ordenador como un procedemento auxiliar no tratamento da información 

e comunicación. 

 

 

3.4.4. Criterios de cualificación. 
 
 

A cualificación final de cada alumno obterase  considerando os seguintes criterios: 

 

 Probas escritas 50% (mínimo esixible 3 puntos sobre 10). 

 Traballos 20% ( proxectos, memorias, láminas, etc.). A sua presentación considerase 

obrigatoria. 

 Observación directa na aula 15% (tests, actividades, preguntas orais, etc.). 

 Caderno de aula 5%. 

 Actitude 10% (mínimo esixible 4 puntos sobre 10). 

 

As probas escritas consistirán en preguntas cortas, problemas numéricos, interpretar 

sistemas e os seus elementos, completar mapas conceptuais etc. Será necesario acadar como 

mínimo unha puntuación de 3 sobre 10 para poder chegar a ser avaliado positivamente na 

materia. 

Nas actividades prácticas (proxectos, informes, cuestionarios, traballos, etc.) valorarase: 

cumprimento das especificacións, orixinalidade, funcionalidade, economía de materiais, acabado 

e estética, presentación, contido, exactitude, expresión gráfica e cálculos, exposición oral, etc. 

A observación directa na aula realizarase por medio de preguntas orais na aula, tests, 

realización das actividades propostas e a intercomunicación diaria que se ten co alumnado. 

No caderno de aula valorarase que estea completo así como a  orden e a limpeza do 

mesmo. 

Na  actitude do alumno valorarase o seu comportamento na aula, actitude receptiva, 

participación, traballo colaborativo etc.  Para poder ser avaliados positivamente na materia será 

necesario que como mínimo alcancen unha puntuación de 4 sobre 10 neste apartado. 

 

A avaliación será continúa polo que a nota final do curso será calculada realizando a 

media aritmética de todas as  notas das tres avaliacións e aplicándolle o peso correspondente a 

cada nota, sempre que en ningunha das avaliacións o alumno teña unha nota igual ou inferior ó 2.  
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Os alumnos/as que obteñan unha puntuación final igual ou superior a 5, sobre 10 e de este 

xeito alcancen os obxectivos mínimos propostos para cada unidade e en consecuencia os 

obxectivos do curso, serán avaliados positivamente. 
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4. Programacións de Tecnoloxía no 

Bacharelato 

 

4.1. Tecnoloxía Industrial I. 1º Bacharelato 
 

4.1.1. Secuencia de Contidos e Obxectivos 
 

 

Bloque I 
 
 

Procesos e productos da tecnoloxía 
 
 

  Tecnoloxías de fabricación 

 

Fabricación  sen perda de material. 

 Fabricación con perda de material.  

Unión de elementos mecánicos 

  A empresa industrial. 
 

  Deseño e calidade dos produtos. 
 

  Normalización e control de calidade. 
 
 
 
 

Bloque II 
 
 
 
 
 

Materiais e fontes de enerxía 
 
 

  Estado natural, orixe e clasificación. 
 

  Materiais férricos, obtención e características. 
 

  Metais non férricos, clasificación e características. 
 

  Materiais de construcción: cerámicos , cementos, aceiros. 
 

  Impacto ambiental dos distintos materiais. 
 

  Fontes de enerxía  convencionais. 
 

  Fonte de enerxía non convencionais. 
 

  Usos e aplicacións da enerxía 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 52 de 100   

 

Criterios de cualificación 

Bloque III 
 
 

Máquinas e sistemas técnicos 
 
 

  Transmisión de movementos, elementos transmisores de esforzo. 
 

  Elementos de máquinas, tipos de mecanismos. 
 

  Coñecer os distintos sistemas de fabricación de productos industriais. 
 

  Circuítos eléctricos,  magnitudes eléctricas básicas , circuítos en c.c 
 

  Montaxe e experimentación con circuítos eléctricos. 
 

  Circuíto pneumático. 
 

  Representación e simboloxía do circuíto pneumático. 
 
 
 

4.1.2. Contidos mínimos. 
 

 

 Utilizar axeitadamente as unidades físicas utilizadas nos diferentes bloques de contidos. 

 Distinguir os diferentes tipos de enerxías. 

 Coñecer as propiedades e utilización dos materiais metálicos. 

 Establecer as diferenzas entre os distintos aceiros e fundicións. 

 Diferenciar os distintos tipos de plásticos. 

 Estudio dos diferentes compoñentes do petróleo a partires da destilación fraccionada. 

 Utilizar a lei de Ohm nos distintos tipos de circuítos eléctricos de c.c 

 Aplicar as leis de Kirchoff nos circuítos eléctricos. 

 Calcular a resistencia,caída de tensión, intensidade potencia e enerxía nas distintas partes 

dun circuíto eléctrico. 
 
 
 
 
 

4.1.3. Temporalización 
 
 
A temporalización dos contidos seguirá os propios bloques, de tal maneira que: 
 

1ª AVA. Bloque I 
2ª AVA. Bloque II 
3ª AVA. Bloque III 

 
 
 

4.1.4. Criterios de Avaliación 
 
 
Bloque I.- Procesos e productos da tecnoloxía 

 

 Avaliar as repercusións que sobre a calidade de vida ten a produción e utilización dun 

producto ou servizo técnico cotián, suxerindo alternativas de mellora, tanto técnicas como 

de outra orde, así avaliaremos a capacidade de distinguir entre as vantaxes e inconvenientes 
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da actividade técnica, concibindo outras solucións, usando materiais, medios de produción 

alternativos , ou modificando o uso, a ubicación , hábitos de consumo, etc. 

 

 

Bloque II.- Materiais e fontes de enerxía 

 

 Distinguir entre materiais naturais, artificiais e sintéticos. 

 Coñecer as principais propiedades dos materiais. 

 Coñecer a forma de obtención do aceiro 

 Establecer a clasificación de aceiros e fundicións e as súas propiedades. 

 Explicar a aplicación, propiedades e aliaxes do cobre. 

 Propiedades e  utilización do  aluminio. 

 Diferenciar os distintos plásticos industriais 

 Describir os diferentes tipos de diferentes fibras naturais e sintéticas. 

 Valorar a importancia que ten sobre o medio ambiente o uso racional da madeira. 

 Comprender como se fabrica o cemento, morteiro e os distintos tipos de formigón. 

 Coñecer cales son os productos cerámicos característicos. 

 Coñecer as distintas unidades de enerxía e a relación  entre elas. 

 Describir de forma detallada os procesos de transformación das distintas enerxías 

 Valorar a enerxías non renovábeis. 

 Vantaxes e inconvenientes das enerxías renovábeis. 

 Distinguir as distintas enerxías alternativas e a súa utilización comercial. 

 Coñecer os distintos elementos que se empregan na enerxía solar 

 Indicar cales son as enerxías alternativas utilizadas industrialmente. 

 Describir a enerxía procedente da biomasa 

 Valorar a importancia da enerxía eólica en Galiza. 

 Describir o funcionamento dos distintos tipos de centrais. 

 Diferenciar os distintos compoñentes do petróleo a partires da destilación fraccionada. 

 Distinguir entre unha reacción de fusión e de fisión 

 Valorar as repercusión ambientais que teñen os diferentes tipos de enerxía. 

 

 

Bloque III.- Máquinas e sistemas técnicos 

 

 Coñecer de maneira global o proceso de  fabricación por deformación. 

 Entender os conceptos de trefiado, embutición, dobrado e curvado. 

 Describir que tipo de operación pódese facer con as máquinas ferramentas estudadas. 

 Entender os distintos tipos de soldadura. 

 Coñecer a forma de traballar dos elementos básicos da transmisión de movementos. 

 Coñecer o significado  dos conceptos de elasticidade,, compresión, tracción, flexión e 

torsión 

 Entender o funcionamento dun circuíto eléctrico de c.c. 

 Calcular nun circuíto eléctrico a resistencia, intensidade, voltaxe, potencia e enerxía  

eléctrica. 

 Coñecer a funcionalidade e utilidade dos compoñentes básicos dun circuíto pneumático. 
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4.1.5. Instrumentos e procedementos de Avaliación 
 
 
 

A avaliación da materia realizarase atendendo os contidos conceptuais que se consideran 

fundamentais para conseguir os obxectivos, estes procedementos avaliaranse principalmente 

mediante exames, tanto  escritos como prácticos, utilizando soporte informático; probas orais , 

exercicios na aula e seguimento individual de cada alumno posíbel. 

 

Para avaliar os contidos procedimentáis os integraremos nos contidos conceptuais 

avaliándoos da mesma maneira. 
 

 

4.1.6. Criterios de Cualificación 
 

A cualificación fundamentarase nos dous apartados seguintes: 

 

 Exame teórico ou práctico, realizándose como mínimo un cada trimestre.O valor da 

proba escrita será dun 60% da cualificación 

 Os traballos que se irán realizando ó longo do curso, tanto de forma individual como 

colectiva, o traveso de métodos multimedia ou escritos.O valor desta proba será do 30%. 

 Aportar e argumentar ideas e opinións propias o grupo 10% 

 

En tódolos casos será indispensábel unha presentación correcta e puntual dos traballos 

asignados respectando os prazos marcados 
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4.2. Tecnoloxía Industrial II. 2º Bacharelato 
 

4.2.1. Secuencia de Obxetivos e Contidos. 
 
 
 
 

BLOQUE I: MATERIAIS 

 
OBXETIVOS 

 

 Interpretar, a partir do coñecemento da estructura da materia, o comportamento e 

propiedades de aqueles materiais frecuentemente utilizados na actividade industrial. 

 Deseñar e elaborar estratexias que conduzcan á elección dun determinado material en 

función das características de calidade que exixa un cierto producto. 

 Recoñecer a influencia do tratamento de materiais no desarrollo da sociedadee. 

 Fomentar o uso dun vocabulario adecuado para describir as propiedades, o comportamento e 

as aplicacións dos diversos materiais utilizados industrialmente. 

 Valorar críticamente a necesidade do aforro enerxético e do reciclado dos materiais xa 

utilizados ou de refugallo. 
 
 

CONTIDOS 

 

 Tipos de ensaios destinados á medición de propiedades técnico-industriais de materiais. 

 Ensaios de tracción. Probetas e sus tipos. Curvas de tracción e tensión máxima de trabajo. 

 Ensaios de dureza. Ensaios de dureza á penetración (Brinell, Vickers e Rockwell). 

 Ensaios de resistencia ó impacto. 

 Ensaios tecnolóxicos en barras, chapas, alambres e tubos. 

 Ensaios non destructivos. 

 Oxidación dos materiais. Protección contra a oxidación. 

 Corrosión de materiais. Control da corrosión. Métodos de protección. 

 Estructura interna dos metais. Redes cristalinas máis frecuentes. 

 Defectos na estructura cristalina e consecuencias que acarrea nas propiedades dos metais. 

 Aleacións. Ventaxas da sua utilización. 

 Mecanismo de endurecimento de metais. 

 Metais en estado líquido e solidificación dos mesmos. Estudio do proceso de solidificación. 

 Diagramas de fases. Interpretación e aplicacións. 

 Diagrama de equilibrio en aleacións eutécticas. 

 Transformacións en estado sólido. 

 Tratamento dos aceiros. Diagrama ferro-carbono. Solidificación dos aceiros. 

 Curvas TTT. 

 Tratamentos térmicos (temple, normalizado, recocido...). 

 Tratamentos termoquímicos (cementación, nitruración, carbonitruración, sulfinización). 

 Tratamentos mecánicos e superficiais. 

 Residuos. Causas e valoración. 

 Residuos sólidos urbanos. Causas e solucións. Incidencia medioambiental. 

 Reciclaxe de papel. Ventaxas e inconvintes. 

 Reutilización do vidrio. Ventaxas e inconvintes. 

 Residuos industriais (construcción, agricultura, ganadería). Efectos medioambientales. 

 Reciclaxe de polímeros. 

 Ensaios experimentales en laboratorio ou taller. 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 56 de 100   

 Comentarios prácticos sobre selección de materiais en función dunha actividade ou dun 

producto en concreto. 

 Visitas a talleres, fábricas e industrias. 

 Ensaios experimentales sobre cualidades de aceiros e o seu tratamento. 

 Lecturas en revistas especializadas e posterior comentario crítico. 

 Traballos bibliográficos relativos a problemas medioambientales e crítica ás solucións que 

se propoñen. 

 Resolución explicada e razonada de exercicios e problemas de aplicación. 

 Fomento dunha maneira de pensar seria, razonada e crítica. 

 Relación positiva da influencia da calidade non benestar da sociedade. 

 Estimulación do aforro de enerxía e ou posible e eficaz reciclado dos residuos. 

 Estimulación da participación en actividades destinadas ó fomento de recollida de papel e de 

vidrio como medio de aforro urbano e social. 

 Potenciación dunha actitude favorable ante a obra ben feita. 
 
 
 
 
 

BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

 
 

OBXETIVOS 
 

 Identificar os elementos e mecanismos que constituen unha máquina, recoñecendo en cada 

caso a misión que desempeñan. 

 Relacionar e aplicar as leises da Física ós fundamentos de funcionamento de máquinas 

térmicas e eléctricas. 

 Recoñecer en situacións diversas o correcto ou non correcto funcionamento dunha máquina 

térmica ou eléctrica e, segundo o caso, aportar solucións. 

 Analizar a composición dunha máquina e determinar a sua potencia e rendimento. 

 Valorar críticamente a necesidade do aforro enerxético e a exixencia de calidade na 

construcción de máquinas. 
 

CONTIDOS 
 

 

 Concepto de máquina. Máquinas simples. 

 Traballo, potencia e enerxía. Concepto. Unidades SI. Estudio en diversos casos. 

 Principio de conservación da enerxía. Xeneralización. 

 Rendimento das máquinas. 

 Calor e temperatura. Medidas e unidades. 

 Equivalencia calor-traballo. 

 Sistemas termodinámicos. Estado dun sistema. Transformacións. 

 Primer principio da Termodinámica. Aplicacións. 

 Segundo principio da Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles. Entropía. 

 Ciclo de Carnot. Rendimento de máquinas térmicas. 

 Entropía e degradación da enerxía. 

 Motores térmicos de combustión externa. Máquina de vapor e turbina de vapor. 

 Motores de combustión interna. 

 Motores de explosión ou de encendido provocado (MEP). 

 Motores de combustión de encendido por compresión ou motores diésel (MEC). 

 Rendimento dos motores térmicos. 
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 Efectos medioambentales do uso dos motores térmicos. 

 Circuitos frigoríficos. Fluidos frigoríficos: fluidos refrixerantes e fluidos frigoríferos. 

 Máquina frigorífica de Carnot. 

 Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. 

 Bombas de calor. 

 Instalacións frigoríficas de absorción. 

 Aplicacións da industria do frío e efectos medioambentales. 

 Principios e leises fundamentais do electromagnetismo: campo magnético, forza exercida 

por un campo sobre unha carga ou sobre unha corriente, etc. 

 Forza electromotriz inducida. Comportamento eléctrico da materia. 

 Constitución xeral dunha máquina eléctrica. Clasificación de máquinas eléctricas. 

 Estudio e descripción das máquinas eléctricas rotativas. 

 Potencia. Balance de enerxía non funcionamento dunha máquina eléctrica. 

 Protección en instalacións de máquinas eléctricas. 

 Motores de corriente continua. Descripción do seu funcionamento. 

 Motores asíncronos. Descripción do seu funcionamento. 

 Interpretación de esquemas e planos de montaxe e instalación de motores térmicos e 

eléctricos. 

 Recoñecemento real en máquinas de uso frecuente dos diversos elementos que as compoñen 

e descripción da misión que corresponde a cada uno. 

 Visitas a talleres e industrias. 

 Uso de revistas especializadas, de proyeccións de vídeo, etc. 

 Explicación de cuestións relativas ó funcionamento das máquinas e descripción de 

elementos esenciais e accidentais. 

 Recoñecemento razoado dos defectos de funcionamento dunha máquina e explicación 

raonada da sua «reparación». 

 Explicación e resolución de problemas en orden de dificultade creciente. 

 Fomento da sensibilidade hacia a realización cuidadosa de medidas e de operacións de 

taller. 

 Potenciación da corrección e a meticulosidade na realización de medidas e a elección do 

instrumento máis idóneo para cada caso. 

 Motivación positiva da necesidade de orden e limpeza non traballo de taller e de laboratorio. 

 Desarrollo do sentido crítico á hora de recoñecer o funcionamento dunha máquina e 

diagnosticar os seus posibles defectos. 

 Fomento do respeto hacia ou cumprimento das normas de seguridade non funcionamento e 

cuidado das máquinas. 

 Valoración crítica da técnica e a sua influencia non progreso e benestar da sociedade. 

 Fomento do aforro de enerxía e o cuidado do medio ambente. 
 
 
 
 

BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 
OBXETIVOS 

 

 Recoñecer a importancia dos sistemas automáticos na tecnoloxía actual e a sua influencia no 

progreso. 

 Valorar a realidade dos sistemas automáticos de control e de producción na calidade do 

producto elaborado e no benestar laboral e social. 

 Recoñecer a influencia da ciencia e da técnica non progreso da sociedade. 
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 Identificar símbolos e esquemas cá realidade de montaxe dun circuito ou sistema 

automático. 

 Recoñecer a importancia práctica dos sistemas automáticos de control en exemplos reais da 

vida diaria (medidas de velocidade, de temperatura, de resistencia eléctrica, de iluminación, 

etc.). 
 

 
CONTIDOS 

 
 Necesidade e aplicacións dos sistemas automáticos de control. 

 Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simboloxía. 

 Tipos de sistemas de control (lazo abierto e lazo cerrado). 

 A transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Cálculos. 

 A función de transferencia. Concepto. Polos e ceros. 

 Operacións dos diagramas de bloques. Bloques en serie e en paralelo. Transposición de 

sumadores e puntos de bifurcación. 

 Sistema estable. Determinación de parámetros. 

 Análisis da resposta dun sistema de regulación. 

 Funcións de transferencia de algunos sistemas físicos (mecánicos, eléctricos). 

 Compoñentes dun sistema de control. 

 Regulador. Accións básicas de control proporcional, integral e diferencial. 

 Transductores e captadores. Concepto e clasificación. 

 Transductores de posición, proximidade e desplazamento. Tipos e aplicacións. 

 Transductores de velocidad. Tacómetros mecánicos e eléctricos. 

 Transductores de temperatura. 

 Transductores de presión. 

 Medida de iluminación. 

 Comparadores e actuadores. As válvulas de control. 

 Descripción e interpretación de sistemas e circuitos de control. 

 Utilización de simboloxía internacional na interpretación de circuitos e sistemas de control. 

 Montaxe e desmontaxe de aparatos responsables de control e recoñecemento dos seus 

elementos e a misión que desempeñan. 

 Recoñecer experimentalmente causas de error en sistemas de control e explicación razoada 

da sua corrección. 

 Traballos de taller e de laboratorio. 

 Resolución explicada e razonada de cuestións, exercicios teóricos e problemas. 

 Uso de revistas especializadas e medios audiovisuales. 

 Fomento dunha actitude favorable ante o progreso científico e tecnológico. 

 Valoración da necesidade dunha linguaxe gráfica, aceptada internacionalmente, para 

interpretar correctamente elementos dun sistema e o seu montaxe. 

 Motivación positiva hacia o traballo en equipo. 

 Valoración da necesidade dos sistemas de control como garantía do funcionamento dunha 

máquina, da calidade dun producto e da seguridade física do trabaxador. 

 Recoñecemento da influencia da ciencia e da técnica na calidade de vida da sociedade. 

 Análisis crítico dos procesos de control en función dos factores económicos e sociais que 

concurren en cada caso. 
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BLOQUE IV: CIRCUITOS NEUMÁTICOS E OLEOHIDRÁULICOS 

 
OBXETIVOS 

 

 Recoñecer a influencia dos circuitos hidráulicos e neumáticos no funcionamento e control 

de máquinas e de procesos técnicos. 

 Desarrollar a capacidade de interpretación de gráficos e esquemas como símbolos de 

relacións entre elementos e secuencias de efectos en un dispositivo, unha máquina, etc. 

 Describir correctamente e de forma razonada os elementos que compoñen un circuito 

hidráulico ou neumático e a misión que desempeña cada uno. 

 Potenciar a capacidade de montaxe e desmontaxe de circuitos hidráulicos e neumáticos para 

asegurar o funcionamento dun proceso, así como a calidade de producción. 

 Valorar críticamente a influencia da técnica na sociedadee e a necesidade do análisis crítico 

de situacións e das posibles respostas que se deriven de ello. 

 

 

CONTIDOS 

 

 Circuitos neumáticos e hidráulicos. Concepto. Elementos. 

 Gases. Propiedades xerais dos gases. Leises. 

 Generadores de aire comprimido: compresores. Compresores volumétricos e dinámicos. 

 Elementos de tratamento do aire comprimido (filtros, reguladores de presión, lubricadores). 

 Elementos de consumo en circuitos neumáticos: elementos alternativos e elementos rotativos. 

 Válvulas de control de dirección en circuitos neumáticos. 

 Válvulas de control de caudal en tales circuitos. 

 Válvulas de control de presión. 

 Temporizadores. Concepto e tipos. 

 Representación esquemática de movimentos secuenciais. Normas. Representación gráfica 

(diagramas de desplazamento-fase e de desplazamento-tiempo). 

 Anulación de señais permanentes. 

 Propiedades dos fluidos hidráulicos (densidad, presión de vapor, viscosidad...). 

 Fluxo de fluidos hidráulicos: régimen laminar e turbulento. 

 Conceptos e principios físicos da Hidráulica. Teorema de Pascal. Ecuación de continuidad. 

Teorema de Bernoulli. 

 Potencia dunha bomba hidráulica. Pérdida de carga. 

 Instalacións hidráulicas. Elementos. 

 Grupo de accionamento. Bombas hidráulicas (engranaxes, tornillos, paletas deslizantes, émbolos 

radiais, émbolos axiais). Otros elementos (depósito, manómetros, filtros...). 

 Elementos de transporte. 

 Elementos de regulación e control e distribución. Válvulas e sus tipos. 

 Elementos de traballo. Cilindros de simple efecto e de doble efecto. Motores hidráulicos 

(engranaxes, paletas, émbolos axiais). 

 Circuitos característicos de aplicación. 

 Recoñecemento experimental dos diversos elementos que compoñen un circuito hidráulico ou 

neumático e a misión que desempeña cada uno. 

 Interpretación de esquemas de montaxe, identificando os distintos elementos de control, 

transporte, distribución, traballo... 

 Lecturas en revistas especializadas. 

 Visitas a talleres e instalacións industriais. 

 Resolución de montaxes teóricos de circuitos e explicación en cada caso de sus posibles 

aplicacións. 
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 Descripción e recoñecemento de fallos non funcionamento dun dispositivo hidráulico ou 

neumático e análisis das posibles solucións. 

 Resolución razonada de cuestións, exercicios e problemas. 

 Fomento do análisis e a crítica razonada de aqueles instrumentos e dispositivos técnicos en 

relación con sus aplicacións, condicións de funcionamento e seguridad, e avaliación da sua 

calidad. 

 Fomento da capacidade de manipulación de instrumentos, actuando con responsabilidade e 

criterio de aplicación. 

 Desarrollo dunha actitude imaginativa non deseño e planificación de sistemas neumáticos e 

hidráulicos. 

 Fomento do interés por a ciencia e a tecnoloxía como medio de progreso da sociedade. 

 Estimulación da capacidade de elaboración de estratexias para abordar problemas tecnolóxicos e 

de aforro de enerxía. 

 
 
 

BLOQUE V: CONTROL E PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 
 

OBXETIVOS 

 

 Recoñecer a influencia que exerce a tecnoloxía moderna na execución, deseño e 

programación de procesos técnicos e industriais. 

 Recoñecer e analizar a evolución que a lo largo de estos últimos años ha experimentado o 

tratamento da información e o seu influencia na sociedade. 

 Motivar unha actitude e unha disposición favorables hacia a elaboración de estratexias 

personais de análisis de procesos e o seu execución práctica. 

 Potenciar a capacidade de deseño de circuitos lógicos elementais para controlar o 

funcionamento de dispositivos sencillos. 

 Desarrollar e afianzar a capacidade de interpretación de símbolos, esquemas e planos 

gráficos de montaxe de circuitos de control y/o de funcionamento. 

 

 

CONTIDOS 

 

 Circuitos digitales. Concepto. 

 Sistemas de numeración. Sistema binario. Operacións non sistema binario. Códigos. 

 sistema hexadecimal. 

 Álgebra de Boole. Operacións básicas. 

 Propiedades do álgebra de Boole. 

 Puertas lógicas universales. Puertas NOR e NAND. 

 Representación de funcións lógicas. 

 Mapa de Karnaugh. 

 Realización de funcións lógicas mediante funcións elementais. 

 Circuitos combinacionais e secuenciais. Concepto. 

 Circuitos combinacionales. Aplicacións. Exemplos (decodificador, codificador, 

multiplexador...). 

 Aplicacións dos circuitos combinacionais a cálculos aritméticos. 

 Circuitos secuenciais asíncronos e síncronos. 

 Tabla de fases. 

 Biestables asíncronos e síncronos. Exemplos e aplicacións. 

 Tecnoloxía de lógica cableada e de lógica programada. Evolución. 
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 Conceptos xerais de computadoras. Hardware e software. Elementos dunha computadora. 

 Microcontroladores. Exemplos. 

 Microprocesadores. Exemplos e campos de aplicación. 

 Automatización e robótica. 

 Deseño razonado e explicado de circuitos combinacionais e secuenciais. 

 Representación de números decimais en códigos diversos, explicando o porqué de cada 

caso. 

 Explicación e execución de operacións básicas non álgebra de Boole. Simbolismos. 

 Funcións de negación. Explicación de exemplos e o seu simbolismo. 

 Aplicacións das puertas lógicas universais (NOR e NAND). 

 Cálculo de expresións algebraicas de funcións a partir de tablas de verdad. 

 Explicación e obtención de diagramas lógicos de automatismos. 

 Estudio, descripción e manexo de computadoras de uso frecuente. 

 Análisis valorativo do ordenador e da sua influencia no tratamento da información. 

 Interpretación do progreso tecnológico como unha contribución da ciencia ó progreso e 

benestar da sociedade. 

 Motivación hacia o uso da informática como un servicio á humanidad. 

 Fomento do rechazo das aplicacións informáticas cuyo destino es perxudicial para a 

intimidade das personas físicas ou xurídicas. 

 Promoción do deseño e a gestión de procesos informáticos para automatizar procesos, 

modificar condicións de producción e de calidad, etc. 

 Fomento dunha maneira de pensar seria, razonada e crítica para actuar con autonomía e 

independencia de criterios. 

 

 

4.2.2. Contidos mínimos. 
 

 Identificar as partículas que constitúen a estrutura atómica da materia. 

 Ser quen de analizar e identificar os distintos tipos de enlaces 

 Identificar as estruturas cristalinas dos metais. 

 Realizar ó ensaio de tensión-deformación 

 Interpretar e analizar diagramas de fase 

 Aplicar a regra de fases de Gibbs. 

 Identificar as partes dos motores eléctricos e térmicos 

 Describir os principios de funcionamento dos motores 

 Resolver problemas simples cos distintos tipos de motores, avaliando os seus 

parámetros e magnitudes. 

 Analizar os distintos tratamentos de oxidación. 

 Coñecer os principios físicos, mecánicos e eléctricos fundamentais 

 Analizar a composición dun sistema automático identificando os elementos 

 Analizar o control en lazo aberto 

 Describir o sistema de control en lazo pechado 

 Recoñecer as diferenzas entre un control en lazo aberto e pechado 

 Analizar un sistema automático sinxelo identificando a parte de mando, control e 

potencia. 

 Identificar os distintos tipos de detectores en función da magnitude que detecten 

 Identificar os distintos tipos de actuadores 

 Realizar problemas sobre cambios de sistema binario, decimal e hexadecimal 

 Identificar as funcións básicas boolenas 

 Deseñar circuítos combinacionais 

 Aplicar o método de Karnaugh a circuítos combinacionais. 

 Analizar o comportamento dos biestábeis 
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4.2.3. Temporalización 
 
 
A temporalización dos contidos seguirá os propios bloques, de tal maneira que: 
 

1ª AVA. Bloque I, II 
2ª AVA. Bloque III, IV 
3ª AVA. Bloque V 

 
 

 

4.2.4. Criterios de Avaliación. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Bloque I 
 

 Realizar cuestións relativas ás propiedades dos materiais e a sua explicación física ou 

estructural. 

 Realizar cuestións de relación estructura interna-propiedades. 

 Executar ensaios de medida de propiedades de materiais e expresar correctamente los 

resultados. 

 Realizar cuestións relativas a procesos e métodos de mellora de propiedades e xustificar as 

respostas. 

 esolver problemas experimentais de elección de materiais en función dunhas necesidades en 

concreto. 

 Resolver razoada e correctamente exercicios numéricos e problemas. 

 Realizar actividades de taller e/ou de laboratorio e valorar o traballo realizado. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Bloque II 
 

 Analizar, en casos muy concretos de uso frecuente, os elementos que componen unha 

máquina. 

 Describir máquinas moi sinxelas, indicando en cada caso os principios físicos que rigen su 

funcionamento. 

 Identificar en unha máquina relativamente sinxela os elementos de mando, control e 

potencia. 

 Identificar en esquemas e planos os elementos que compoñen unha máquina e explicar a sua 

misión. 

 Analizar críticamente, dende un punto de vista técnico e laboral, o traballo que realiza unha 

máquina e o seu rendimento. 

 Calcular rendimentos en máquinas e a sua relación có aforro de enerxía. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Bloque III 
 

 Aplicar recursos gráficos e verbais na interpretación de sistemas de control de uso frecuente. 

 Describir o montaxe dun sistema de control razonando paso a paso as operacións necesarias 

para ello. 

 Describir a misión dos distintos elementos que compoñen un sistema de control concreto. 

 Razonar os fundamentos físicos (mecánicos, eléctricos, electromecánicos) que rigen o 

funcionamento dos diversos elementos dun sistema de control en concreto. 
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 Verificar experimentalmente o correcto funcionamento dun sistema de control e en caso de 

fallo proponer as solucións oportunas. 

 Resolver correctamente cuestións teóricas, exercicios e problemas. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Bloque IV 

 

 Interpretar correctamente esquemas de conexións e montaxes en circuitos de control 

correspondientes a sistemas neumáticos e oleohidráulicos. 

 Aplicar correctamente recursos gráficos e verbais non montaxe de dispositivos de naturaleza 

neumática e hidráulica. 

 Executar de forma práctica actividades de taller e de laboratorio reconociendo errores e 

proponiendo solucións en cada caso. 

 Comentar de forma crítica o funcionamento de circuitos neumáticos e hidráulicos, dando razones 

científicas en cada caso. 

 Resolver razonadamente cuestións, exercicios e problemas teóricos. 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Bloque V 

 

 Resolver cuestións, exercicios e problemas. 

 Interpretar e deseñar circuitos combinacionais e secuenciais. 

 Executar actividades prácticas e llevar a cabo unha posterior detección de errores e 

corrección dos mesmos. 

 Utilizar recursos gráficos e interpretación de simbolismos. 
 
 
 

4.2.5. Instrumentos e procedementos de Avaliación 
 
 
 

A avaliación da materia realizarase atendendo os contidos conceptuais que se consideran 

fundamentais para conseguir os obxectivos, estes procedementos avaliaranse principalmente 

mediante exames, tanto  escritos como prácticos, utilizando soporte informático; probas orais , 

exercicios na aula e seguimento individual de cada alumno posíbel. 

 

Para avaliar os contidos procedimentáis realizaranse traballos e actividades específicas para 

esto. Ademáis, e sen perxuicio do anterior, poderanse integrar nos contidos conceptuais avaliándoos 

da mesma maneira. 

 

 Outro punto importante, e dado que se trata de 2º de Bacharelato, deberemos preparar o/a 

alumno/a á posibilidade de presentarse ás probas de Selectividade. Por esto, realizaremos probas ó 

longo do curso que se asemellen as probas de Selectividade, sen perxuicio de utilizar outros 

instrumentos de avaliación que o profesor ou profesora crea adecuados. 

 

4.2.6. Criterios de Cualificación 
 

A cualificación fundamentarase nos dous apartados seguintes: 

 

 Exame teórico ou práctico, realizándose como mínimo un cada trimestre.O valor da 

proba ou probas escritas será dun 80% da cualificación 

 Os traballos que se irán realizando ó longo do curso, tanto de forma individual como 

colectiva, o traveso de métodos multimedia ou escritos.O valor desta proba será do 15%. 
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 Aportar e argumentar ideas e opinións propias o grupo 5% 

 

En tódolos casos será indispensábel unha presentación correcta e puntual dos traballos 

asignados respectando os prazos marcados. 
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4.3. Electrotécnia. 2º Bacharelato 
 
 

4.3.1. Obxetivos do curso. 
 

OBXETIVOS 

O ensino da electrotecnia no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

 

 Comprender o comportamento de dispositivos eléctricos sinxelos e explicar os principios e 

leis físicas que os fundamentan. 

 Entender o funcionamento dun circuíto eléctrico que responda a unha finalidade 

predeterminada e utilizar os compoñentes adecuados para a súa montaxe. 

 Calcular e medir as principais magnitudes dun circuíto eléctrico composto por elementos 

discretos en réxime permanente. 

 Analizar e interpretar esquemas e planos de instalacións e equipamentos eléctricos 

característicos, identificando a función dun elemento ou dun grupo funcional de elementos 

no conxunto.  

 Seleccionar e interpretar información adecuada para formular e valorar solucións, no ámbito 

da electrotecnia, a problemas técnicos comúns. 

 Coñecer o funcionamento dos aparellos de medida de magnitudes eléctricas e utilizalos 

adecuadamente, estimando a orde de magnitude das medidas e tendo en conta o grao de 

precisión dos instrumentos. 

 Propor solucións a problemas no campo da electrotecnia cun nivel de precisión coherente co 

das diversas magnitudes que interveñen neles. 

 Analizar descricións e características dos dispositivos eléctricos e para transmitir con 

precisión coñecementos e ideas sobre eles utilizando vocabulario, símbolos e formas de 

expresión apropiadas. 

 Actuar con autonomía, confianza e seguridade ao inspeccionar, manipular e intervir en 

circuítos e máquinas eléctricas para explicar o seu funcionamento. 

 Analizar e resolver problemas técnicos en equipo, achegando ideas e opinións, e planificar a 

realización de montaxes ou a construción de dispositivos. 

 

 

4.3.2. Secuencia de Contidos. 
 

 

BLOQUE I: Fundamentos e fenómenos eléctricos. 

 

 Campo eléctrico, diferenza de potencial e forza electromotora. Carga eléctrica e capacidade. 

 Intensidade e densidade de corrente. Resistencia eléctrica. 

 Traballo, enerxía e potencia. Efectos da corrente eléctrica: luz e calor. 

 Efectos da corrente eléctrica sobre o corpo humano. Seguridade e normas. 

 Magnitudes e unidades eléctricas. 

 

BLOQUE II: Fundamentos e fenómenos electromagnéticos. 

 

 Campo magnético. Imáns. Intensidade de campo, indución e fluxo magnético. 

 Campos e forzas magnéticas creados por correntes eléctricas. Forzas electromagnética e 

electrodinámica. Forza sobre unha corrente nun campo magnético. 
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 Propiedades magnéticas dos materiais. Circuíto magnético. Forza magnetomotora e 

relutancia. 

 Indución electromagnética: leis fundamentais. Autoindución. 

 Efectos da corrente eléctrica: principio de funcionamento das máquinas eléctricas. 

 

 

BLOQUE III: Circuítos eléctricos. 

 

 Circuíto eléctrico: xeradores e receptores. Análise de circuítos de corrente continua: leis e 

procedementos. Conexión de receptores. Divisores de tensión e de corrente. 

 Características e identificación de resistencias e condensadores. Xeradores: pilas e 

acumuladores. Carga e descarga do condensador. 

 Características e parámetros da corrente alterna. Efectos da resistencia, da autoindución e da 

capacidade na corrente alterna. Impedancia: reactancia, capacidade e indutancia. Variación 

da impedancia coa frecuencia: resonancia. 

 Análise de circuítos sinxelos de corrente alterna monofásica: leis e procedementos. Potencia 

en 

 corrente alterna. Factor de potencia e corrección. 

 Sistemas trifásicos: xeración, conexón e tipos. Potencia en sistemas equilibrados. 

 Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna: fasores. 

 Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos de circuítos característicos de c.c. e de 

c.a. empregando a simboloxía normalizada. 

 

 

BLOQUE IV: Máquinas eléctricas. 

 

 Funcionamento, constitución, tipos e conexión das máquinas eléctricas: transformadores e 

máquinas de corrente continua e de corrente alterna. 

 Potencia, par motor, perdas e rendemento. Circuíto equivalente. Ensaios e aplicacións. 

Seguridade. 

 Medidas en circuítos eléctricos. 

 Medidas en circuítos de corrente continua e corrente alterna. Instrumentos e procedementos 

de medida. 

 Medida de magnitudes básicas en circuítos electrónicos. Instrumentos e procedementos de 

medida. 

 Localización de avarías en instalacións eléctricas e circuítos electrónicos. 

 

 

Bloque V: Electrónica. 

 

 Semicondutores. Díodos, transistores e tiristores. Verificación dos valores característicos. 

 Rectificadores, amplificadores e multivibradores. Fontes de alimentación. 

 Circuítos integrados: amplificadores operacionais e circuítos lóxicos. 

 Circuítos básicos de control de potencia e de tempo. 

 Elaboración e interpretación de esquemas electrónicos de circuítos característicos 

empregando a simboloxía normalizada. 

 Eficiencia enerxética dos dispositivos electrónicos. 
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BLOQUE VI: Instalacións eléctricas. 

 

 Xeración, transformación, distribución e transporte da enerxía eléctrica. 

 Instalacións de iluminación, calefacción e forza motora: normas e seguridade. 

 Consumo enerxético e estratexias de aforro en instalacións eléctricas domésticas e 

industriais. 

 

 

 

4.3.3. Mínimos exixibles. 
 

Ó rematar o curso, o alumno ou alumna deberá ter adquirido estes contidos mínimos: 

 

 O alumno/a será quen de explicar cualitativamente o funcionamento de circuítos simples 

destinados a producir luz, enerxía motora ou calor e sinalar as relacións e interaccións entre 

os fenómenos que teñen lugar. 

 Deberá saber seleccionar elementos ou compoñentes de características adecuadas e 

conectalos correctamente para formar un circuíto característico e sinxelo e ser capaz de 

explicar o seu funcionamento. 

 Poderá explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento 

dun circuíto eléctrico ou electrónico sinxelo e estimar as variacións que se espera que tomen 

os valores de tensión e corrente. 

 Deberá saber facer cálculos e representar vectorialmente as magnitudes básicas dun circuíto 

mixto simple, composto por cargas resistivas e reactivas e alimentado por un xerador 

senoidal monofásico. 

 Analizar planos de circuítos, instalacións e equipos eléctricos de uso común, identificando a 

función de elementos discretos ou de bloques funcionais no conxunto, e valorar a calidade 

da documentación técnica. 

 Representar graficamente nun esquema de conexións ou nun diagrama de bloques 

funcionais a composición e o funcionamento dunha instalación ou equipamento eléctrico 

sinxelo e de uso común. 

 Interpretar as especificacións técnicas de elementos ou dispositivos eléctricos e determinar 

as magnitudes principais do seu comportamento en condicións nominais. 

 Medir as magnitudes básicas de circuítos eléctricos e electrónicos e seleccionar os aparellos 

de medida adecuados, conectándoos correctamente e elixindo a escala óptima. 

 Interpretar as medidas efectuadas sobre circuítos eléctricos ou sobre os seus compoñentes 

para verificar o seu correcto funcionamento, localizar avarías e identificar as súas posibles 

causas. 

 Utilizar as magnitudes de referencia de forma coherente e correcta á hora de expresar a 

solución dos problemas. 

 Planificar montaxes en equipo, achegando ideas e opinións, responsabilizándose de tarefas e 

cumprindo os obxectivos do plan de traballo.  

 

 

4.3.4. Temporalización. 
 
A temporalización dos contidos seguirá os propios bloques, de tal maneira que: 
 

1ª AVA. Bloque I, II 
2ª AVA. Bloque III, IV 
3ª AVA. Bloque V, VI 
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4.3.5. Criterios de Avaliación. 
 

 Explicar cualitativamente o funcionamento de circuítos simples destinados a producir luz, 

enerxía motora ou calor e sinalar as relacións e interaccións entre os fenómenos que teñen 

lugar. Con este   criterio comprobarase o coñecemento dos efectos da corrente eléctrica e 

das súas aplicacións máis importantes. Indirectamente, este criterio permite verificar se o 

alumnado pode valorar cuantitativamente a eficiencia enerxética das aplicacións da 

electricidade, realizando estimacións das necesidades enerxéticas que a sociedade ten na 

actualidade, seleccionando aplicacións alternativas, de maior eficiencia enerxética, e 

calculando ou valorando a diminución do impacto ambiental debido ás reducións do 

consumo de enerxía. 

 Seleccionar elementos ou compoñentes de características adecuadas e conectalos 

correctamente para formar un circuíto característico e sinxelo e explicar o seu 

funcionamento. Trátase de avaliar a  capacidade de montar circuítos eléctricos a partir de 

esquemas e de dimensionar os elementos necesarios para a súa realización. Deberase 

comprobar, así mesmo, que o alumnado é capaz de comprobar o funcionamento do circuíto 

no seu conxunto e o de cada un dos elementos que o compoñen. 

 Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento dun 

circuíto eléctrico ou electrónico sinxelo e estimar as variacións que se espera que tomen os 

valores de tensión e corrente. Con este criterio de avaliación preténdese comprobar a 

capacidade de predicir as variacións das magnitudes presentes nun circuíto cando neste se 

produce a modificación dalgún dos seus parámetros e se se coñecen aqueles casos en que 

estas modificacións poden producir situacións perigosas para as instalacións e para as 

persoas usuarias, desde o punto de vista da seguridade eléctrica. 

 Calcular e representar vectorialmente as magnitudes básicas dun circuíto mixto simple, 

composto por cargas resistivas e reactivas e alimentado por un xerador senoidal monofásico. 

A través deste criterio comprobarase se se coñece e aplica a metodoloxía necesaria para 

calcular un circuíto que se conectará á rede de distribución eléctrica e a capacidade de 

utilizar as ferramentas de cálculo necesarias para cuantificar as distintas magnitudes 

eléctricas presentes en cada un dos elementos dun circuíto mixto. 

 Analizar planos de circuítos, instalacións e equipos eléctricos de uso común, identificando a 

función de elementos discretos ou de bloques funcionais no conxunto, e valorar a calidade 

da documentación técnica. Con este criterio avalíase a capacidade de analizar esquemas de 

instalacións, equipamentos ou dispositivos eléctricos habituais; de explicar o seu 

funcionamento e de valorar a importancia que ten a adecuada realización da documentación 

en función do fin para o cal se elabore (manexo, mantemento, divulgación, etc.) e do papel 

que desempeñan as persoas destinatarias, lectoras, usuarias, técnicas de mantemento ou 

proxectistas, entre outras. 

 Representar graficamente nun esquema de conexións ou nun diagrama de bloques 

funcionais a composición e o funcionamento dunha instalación ou equipamento eléctrico 

sinxelo e de uso común. Con este criterio avaliarase a capacidade do alumnado para 

identificar os elementos que compoñen un sistema e representalos correctamente mediante 

os sistemas gráficos de representación normalizados. Tamén se comprobará se coñece cal é 

o uso común de cada un deles, a súa razón de ser dentro do conxunto do sistema e se é ou 

non adecuado, desde os puntos de vista técnico e económico, para a aplicación en que se 

atopa incluído. 

 Interpretar as especificacións técnicas de elementos ou dispositivos eléctricos e determinar 

as magnitudes principais do seu comportamento en condicións nominais. O obxectivo deste 

criterio é comprobar que o alumnado identifica os parámetros principais das especificacións 

básicas dun compoñente dun sistema eléctrico e que é capaz de seleccionar e dimensionar 
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adecuadamente cada un dos compoñentes do sistema e predicir o seu comportamento en 

condicións nominais. 

 Medir as magnitudes básicas de circuítos eléctricos e electrónicos e seleccionar os aparellos 

de medida adecuados, conectándoos correctamente e elixindo a escala óptima. Trátase de 

avaliar a capacidade de seleccionar o aparello de medida necesario para realizar a medida da 

magnitude desexada, a escala de medida adecuada en función do valor estimado da 

magnitude, o modo correcto de realización da medida, o procedemento e a forma de 

conexión do instrumento de medida e de medir de forma que a operación resulte segura 

tanto para a persoa que a realiza como para as instalacións sobre as cales se debe medir. 

 Interpretar as medidas efectuadas sobre circuítos eléctricos ou sobre os seus compoñentes 

para verificar o seu correcto funcionamento, localizar avarías e identificar as súas posibles 

causas. Preténdese verificar se se coñece e valora a importancia da realización da medida 

das magnitudes eléctricas dun circuíto para a comprobación do seu correcto funcionamento 

ou para o achado das  posibles avarías que puidese presentar. Así mesmo, valoraranse os 

resultados do proceso de verificacións eléctricas e a capacidade de ditaminar se o circuíto 

eléctrico está nas condicións mínimas exixibles para a súa conexión a unha subministración 

eléctrica. O alumnado debería ser capaz, neste sentido, de aplicar sinxelos procedementos de 

localización de avarías que, mediante a realización de medidas eléctricas, permitan 

identificar as súas posibles causas. Trátase, ademais, de valorar o custo do mantemento 

correctivo en relación co tempo de desconexión do circuíto e a seguridade do sistema. 

 Utilizar as magnitudes de referencia de forma coherente e correcta á hora de expresar a 

solución dos problemas. Este criterio persegue valorar as competencias necesarias para 

utilizar de forma rigorosa a linguaxe matemática na realización de cálculos, realizar 

estimacións razoables dos rangos de valores dos resultados e empregar correctamente as 

unidades en que se expresan as magnitudes eléctricas. 

 Planificar montaxes en equipo, achegando ideas e opinións, responsabilizándose de tarefas e 

cumprindo os obxectivos do plan de traballo. Trátase de valorar a capacidade de contribuír 

con razoamentos propios á solución dun problema técnico, tomar a iniciativa para expor e 

defender as propias ideas e asumir e tolerar as críticas vertidas sobre o dito punto de vista. 

 

 
 

4.3.6. Instrumentos e procedementos de Avaliación 
 
 
 

A avaliación da materia realizarase atendendo os contidos conceptuais que se consideran 

fundamentais para conseguir os obxectivos, estes procedementos avaliaranse principalmente 

mediante exames, tanto  escritos como prácticos, utilizando soporte informático; probas orais , 

exercicios na aula e seguimento individual de cada alumno posíbel. 

 

Para avaliar os contidos procedimentáis realizaranse traballos e actividades específicas para 

esto. Ademáis, e sen perxuicio do anterior, poderanse integrar nos contidos conceptuais avaliándoos 

da mesma maneira. 

 

 Outro punto importante, e dado que se trata de 2º de Bacharelato, deberemos preparar o/a 

alumno/a á posibilidade de presentarse ás probas de Selectividade. Por esto, realizaremos probas ó 

longo do curso que se asemellen as probas de Selectividade, sen perxuicio de utilizar outros 

instrumentos de avaliación que o profesor ou profesora crea adecuados. 

 

4.3.7. Criterios de Cualificación 
 

A cualificación fundamentarase nos dous apartados seguintes: 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 70 de 100   

 

 Exame teórico ou práctico, realizándose como mínimo un cada trimestre.O valor da 

proba ou probas escritas será dun 80% da cualificación 

 Os traballos que se irán realizando ó longo do curso, tanto de forma individual como 

colectiva, o traveso de métodos multimedia ou escritos.O valor desta proba será do 15%. 

 Aportar e argumentar ideas e opinións propias o grupo 5% 

 

En tódolos casos será indispensábel unha presentación correcta e puntual dos traballos 

asignados respectando os prazos marcados. 
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5. Programacións de outras materias adscritas 

ó Departamento de Tecnoloxía 

 

5.1. Informática. 4º ESO 
 

5.1.1. Secuencia de Contidos e Obxectivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Comprender as funcións dun sistema operativo e a relación existente entre a evolución do 

hardware e a destes programas. 

 Manexar con soltura as principais ferramentas e opcións de configuración dos sistemas 

operativos Windows e Linux. 

 Entender a filosofía do software libre e coñecer os traballos que se realizan na súa 

comunidade autónoma en relación coa distribución de versións propias de Linux. 

 Manexar as unidades de almacenaxe e diferenciar a súa estrutura física da súa estrutura 

lóxica. 

 Adquirir hábitos saudables e de seguridade no manexo dos equipos informáticos. 

 Profundar no manexo de aplicacións informáticas. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Definición de sistema operativo, funcións e historia. 

 Windows XP. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. O intérprete de 

comandos. 

 Distribucións Linux en España. 

 Linux Ubuntu. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. 

 Estrutura física e lóxica da almacenaxe da información. 

 Consellos de seguridade e hixiene no ordenador. 

 Ferramentas avanzadas do procesador de textos, a folla de cálculo e a base de datos.  

Procedementos 

 Análise dos fitos históricos na evolución dos equipos informáticos e os seus sistemas 

operativos. 

 Realización de operacións básicas en Windows desde o contorno gráfico e desde o 

intérprete de comandos. 

 Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 

actividades. 

OS SISTEMAS OPERATIVOS 

BLOQUE I 
SISTEMAS OPERATIVOS 

E SEGURIDADE INFORMÁTICA 
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 Manexo dunha distribución Linux no ordenador persoal desde disco duro particionado 

ou desde LiveCD. 

 Realización dun correcto particionado e formatado de unidades de almacenaxe.  

 Elaboración de documentos ofimáticos con certa complexidade empregando 

ferramentas de libre distribución. 

Actitudes 

 Interese por coñecer a orixe dos actuais sistemas informáticos. 

 Confianza na relación de tarefas básicas e tarefas de configuración cos sistemas 

operativos. 

 Disposición favorable á utilización de sistemas operativos e aplicacións de libre 

distribución como alternativa ao uso fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Curiosidade por coñecer as iniciativas de software libre propostas polas distintas 

comunidades autónomas. 

 Interese por poñer en práctica as suxestións e consellos relativos á saúde e á seguridade 

no uso dos ordenadores. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Aplicar técnicas básicas de configuración, mantemento e mellora do funcionamento dun 

ordenador.  

 Distinguir os distintos tipos de conexións entre dispositivos, adquirindo as capacidades para 

realizar estas conexións por si mesmos.  

 Manexar as aplicacións en rede que permiten compartir ficheiros, carpetas e periféricos, 

valorando a utilidade destas ferramentas. 

 Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos e 

do propio individuo no traballo en rede e no ordenador local. 

 Valorar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación para 

compartir datos e periféricos. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Redes Informáticas. Tipos de redes. Topoloxías básicas. 

 Conexións de rede. Dispositivos físicos e a súa configuración. 

 Redes sen fíos. Configuración e seguridade. 

 Ferramentas e configuración para compartir carpetas, ficheiros e dispositivos. 

 Seguridade activa e pasiva en sistemas informáticos. Ameazas á integridade dos 

equipos. Software malicioso. 

 Ferramentas de seguridade. Antivirus, cortalumes, antispam e antiespías.  

 Tecnoloxías de conexión entre dispositivos móbiles. Infravermellos e bluetooth. 

Procedementos 

 Creación de redes locais e configuración dun ordenador para acceder a unha rede local 

con distintos sistemas operativos. 

 Creación de grupos de usuarios e cambio dos permisos de acceso á rede.  

 Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 

actividades. 

AS REDES E A SÚA SEGURIDADE 
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 Instalación de dispositivos de hardware compartido por rede local.  

 Descarga e instalación de software gratuíto como defensa ante ameazas informáticas.  

 Transmisión de datos entre dispositivos móbiles con tecnoloxía bluetooth e 

infravermellos. 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento dunha rede local e pola montaxe dunha rede 

propia.  

 Confianza na realización de tarefas de configuración dos dispositivos dunha rede.  

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Valorar a adopción de condutas de seguridade activa e pasiva. Aplicar medidas de 

control sobre correo masivo e outras ameazas de Internet. 

 Predilección polo uso de software legal, recorrendo antes a ferramentas gratuítas que á 

instalación de software ilegal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual. 

 Manexar as funcións principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa. 

 Traballar con soltura con ficheiros de imaxe rasterizada ou mapas de bits, coñecendo as súas 

principais características e os distintos formatos de almacenaxe. 

 Recoñecer as propiedades dos ficheiros de imaxe vectorial, as súas aplicacións e os 

elementos básicos de deseño gráfico. 

 Coñecer o proceso de produción gráfica e a obtención dos distintos soportes físicos. 

 Valorar as posibilidades do software libre para o tratamento da imaxe dixital e o gráfico 

vectorial. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Periféricos de entrada para a captura de imaxes dixitais. Soportes de almacenaxe. 

 Características básicas da imaxe dixital. Saturación, luminosidade e brillo. Tamaño e 

resolución da imaxe dixital. 

 Imaxe rasterizada e imaxe dixital. 

 Tratamento básico da imaxe dixital con software libre. Os formatos básicos e a súa 

aplicación.  

 Ferramentas básicas do tratamento da imaxe dixital. O traballo con capas e os efectos 

artísticos. 

 Elementos, trazados e figuras xeométricas fundamentais no deseño por ordenador. A 

cor e a edición gráfica. 

FOTOGRAFÍA DIXITAL 

BLOQUE II 

MULTIMEDIA 
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 Software libre e periféricos para a produción artística. 

 Arte final e saída a diferentes soportes físicos. 

 

Procedementos 

 Obtención de imaxes dixitais desde unha cámara fotográfica ou desde un escáner.  

 Traspaso de fotografías entre dispositivos. 

 Modificación dos parámetros fundamentais dunha imaxe: cambio de tamaño e recorte 

dalgunhas zonas. Aplicación de efectos dixitais e retoque dixital da imaxe.  

 Proceso de deseño. Elección de elementos, cores, textos e formas.  

 Instalación do software necesario para a realización das tarefas de retoque e deseño 

dixital. 

 

Actitudes  

 Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas imaxes dixitais.  

 Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e transmisión 

de ficheiros fotográficos. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade.  

 

 

 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Coñecer as principais características do audio dixital e os distintos formatos ou tipos de 

ficheiros existentes. Realizar capturas e gravacións de sons desde diversas fontes. Editar 

ficheiros de audio. 

 Comprender e manexar ferramentas do vídeo dixital e os distintos tipos de formato 

existentes. 

 Comprender e manexar ferramentas que posibiliten todo o proceso de captura, edición e 

montaxe de fragmentos de vídeo con audio e gravalos en soporte físico. 

 Coñecer e saber explicar que son as aplicacións multimedia interactivas e poñer exemplos 

das mesmas. 

 Utilizar correctamente e de forma legal os programas de intercambio de ficheiros 

multimedia. 

  

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Captura de son e vídeo a partir de diferentes fontes. 

 Características e formatos do son dixital. 

 Edición de audio e efectos de son. 

 Características e formatos do vídeo dixital. 

 Edición de vídeo dixital e montaxe de audio e vídeo para a creación de contidos 

multimedia. 

 Edición e creación de menús DVD. Exportación a medios físicos das producións 

dixitais.  

 Aplicacións multimedia interactivas. 

AUDIO E VÍDEO DIXITAL 
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 Redes de intercambio de ficheiros multimedia. 

 

Procedementos 

 Realización de capturas e gravación de sons con ferramentas multimedia sinxelas.  

 Realización de cálculos que xustifiquen o tamaño das producións de audio e vídeo. 

 Modificación dos parámetros fundamentais dos ficheiros de son aplicando efectos 

dixitais. 

 Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións 

propias. 

 Práctica de todo o proceso de creación multimedia, desde a captura do vídeo, a edición 

e a composición ata a saída a soportes físicos. 

 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas producións 

multimedia. 

 Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e transmisión 

de ficheiros de audio e vídeo. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para integrar en producións propias.  

 Análise e creación dunha opinión ante o uso de programas de intercambio de ficheiros 

para cometer actos de pirataría e infracción dos dereitos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír unidades complexas de 

coñecemento en forma de presentacións electrónicas. 

 Utilizar as presentacións electrónicas para apoiar discursos en contornos locais ou para ser 

compartidas pola web. 

 Manexar con soltura distintas ferramentas de software para elaborar presentacións 

electrónicas, valorando as vantaxes do uso do software libre fronte ao software comercial. 

 Utilizar os programas editores de presentacións electrónicas para converter ficheiros dun 

formato a outro. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

 Definición de presentación electrónica, formatos e extensións de ficheiros. 

 Elementos do contorno de traballo do programa libre OpenOffice.org Impress. 

 Guión de contidos e traballo previo á elaboración dunha presentación. 

 Características e formatos do vídeo dixital. 

 Elementos compoñentes dunha presentación. Deseño de modelos e inserción de obxectos. 

PRESENTACIÓN DE CONTIDOS 

BLOQUE III 

PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 
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 Proceso de creación dunha presentación.  

 Interacción co usuario nas presentacións. 

 Publicación e formatos de saída das presentacións electrónicas. 

 

Procedementos 

 Familiarización co contorno de traballo dun programa de presentacións. 

 Creación de guións previos respectando unhas pautas de deseño. 

 Utilización de modelos preestablecidos para a creación de presentacións. 

 Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións propias. 

 Creación de presentacións incluíndo elementos textuais, numéricos e gráficos. Animación e 

publicación das mesmas. 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián. 

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade. 

 Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para elaborar contidos propios e 

publicalos na Web. 

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das distintas opcións existentes para 

compartir os contidos publicados na Web e aplicalas cando se difundan as producións 

propias. 

 Utilizar medios web que posibiliten a interacción cos usuarios e formatos que permitan a 

inclusión de elementos multimedia. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na Rede para os incorporar ás súas propias 

producións.  

 Desenvolver interese por empregar Internet non só como fonte de recursos, senón tamén 

como expositor das súas ideas, creacións e inquietudes. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Funcionamento da World Wide Web. 

 Creación e publicación na Web. 

 HTML, a linguaxe estándar. Nocións básicas. 

 PHP, ASP, Java. Outras linguaxes en servidor. 

 Nocións básicas de deseño dunha páxina web. 

 Editores web. Follas de estilo. Contorno de traballo de Kompozer.  

 Integración de elementos multimedia. Streaming. 

 Publicación de páxinas web. Programas clientes FTP. 

 Accesibilidade da Web. 

PUBLICACIÓN DE CONTIDOS NA WEB 
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Procedementos 

 Familiarización coa linguaxe estándar de creación de contidos web. 

 Creación de guións previos para organizar o funcionamento dunha páxina web. 

 Utilización de criterios de deseño para a creación dos seus proxectos.  

 Análise das vantaxes e desvantaxes da creación de páxinas web dinámicas.  

 Creación de páxinas web persoais e inclusión de elementos multimedia nelas.  

 Manexo de programas FTP e modificación de ficheiros de servidor. 

Actitudes 

 Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián.  

 Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 

autoaprendizaxe. 

 Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso 

fraudulento das aplicacións comerciais. 

 Inquietude por coñecer o funcionamento básico da Web. 

 Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade.  

 Busca de recursos libres na Rede para os integrar en producións propias. 

 Interese por aplicar criterios de accesibilidade ás súas producións.  

 

 

 

 

 

 
OBXECTIVOS 

 

 Integrar a información textual, numérica e gráfica para elaborar contidos propios e 

publicalos na Web utilizando servizos de bitácoras, foros e páxinas wiki. 

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas maneiras de compartir os 

contidos publicados na Web e aplicalas cando se difundan as producións propias. 

 Comprender o funcionamento de Internet e valorar a repercusión social da súa utilización.  

 Utilizar os servizos da Web 2.0 que permiten interaccionar co usuario e realizar numerosas 

tarefas con independencia do equipo local desde o que se traballe. 

 Desenvolver interese por empregar Internet non só como fonte de recursos, senón tamén 

como expositor das súas ideas, creacións e inquietudes.  

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Historia e fundamento técnico da rede Internet. 

 Protocolo TCP/IP. 

 A información e comunicación como elementos transformadores do contorno social. 

Internet en España e no mundo.  

 Utilización das comunidades virtuais. Mundos virtuais, chatrooms, foros, bitácoras, 

wikis e redes sociais.  

 Utilización de aplicacións remotas. Editor de documentos en Internet. 

 Servizos da Web. Formación a distancia e emprego. 

Procedementos 

 Análise dos fitos históricos, xa superados, no desenvolvemento de Internet.  

INTERNET E COMUNIDADES VIRTUAIS 

BLOQUE IV 

INTERNET E REDES SOCIAIS VIRTUAIS 
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 Recoñecemento dos parámetros identificativos dun equipo informático conectado a 

Internet. 

 Acceso a un mundo virtual e valoración da súa influencia no contorno social.  

 Participación e creación de comunidades virtuais mediante conversas, foros, wikis, 

bitácoras e servizos de mensaxaría instantánea. 

 Creación do seu propio espazo nunha rede social para participar activamente nela.  

 Traballo con documentos on-line e incluso con sistemas operativos remotos coa fin de 

aumentar a independencia dos sistemas operativos locais.  

 Análise da infinidade de servizos útiles que ofrece Internet aos seus usuarios, como a 

busca de emprego, a formación a distancia, as compras por Internet ou a comunicación 

coa Administración. 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento de Internet e os servizos que poderá ofrecer no 

futuro.  

 Disposición a utilizar os novos servizos que ofrece a Web 2.0 valorando a súa 

implicación económica.  

 Valoración da utilización de Internet no noso país e comparala coa doutros países 

desenvolvidos. 

 Gusto por empregar os servizos telemáticos axeitados que respondan ás súas 

necesidades de formación, inserción laboral, lecer, comercio ou relacións coa 

Administración. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Almacenar e protexer a información mediante contrasinais e conversores. 

 Coñecer e valorar a importancia de reforzar as condutas de seguridade activa e pasiva para 

protexer a privacidade do usuario e a súa interacción en Internet. 

 Comprender o funcionamento de Internet e valorar a repercusión social da súa utilización.  

 Comprender o funcionamento do comercio electrónico e desenvolver capacidades de 

interacción neste campo. 

 Coñecer as principais técnicas de fraude na rede para aplicar pautas de protección contra el.  

 Utilizar correctamente contrasinais, certificados de usuarios e firma dixital na súa 

interacción coa rede. 

 Comprender as diversas licencias de software existentes para seleccionar correctamente os 

programas que o usuario pode utilizar.  

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Comercio electrónico. Tipos e funcionamento. 

 Principais técnicas de fraude en Internet. 

 Claves seguras e encriptación. 

 Medidas de identificación na rede. Firma dixital, certificados persoais e DNI 

electrónico. 

 Tipos de licenza de software e a súa distribución. Creative Commons.  

 Informática distribuída. Redes cooperativas. 

COMERCIO ELECTRÓNICO E FRAUDE NA REDE 
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Procedementos 

 Análise dos distintos tipos de comercio electrónico e comprobación do funcionamento.  

 Uso de técnicas e programas que identifican e evitan o fraude. 

 Utilización de claves seguras. Respecto dos consellos sobre claves aportados.  

 Uso de ficheiros baixo licenza Creative Commons. 

 Utilización consecuente de software baixo distintos tipos de licenza.  

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento das tendas electrónicas para o ter en conta nas 

súas futuras compras. Valorar as vantaxes e inconvenientes de comprar por Internet. 

 Disposición a utilizar os novos servizos que ofrece a Web 2.0 valorando a súa 

implicación económica. 

 Valorar a utilización de contrasinais e técnicas que manteñan a seguridade e 

privacidade do usuario. 

 Valorar as posibilidades que abre á investigación a utilización de redes de informática 

distribuída. 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Utilizar os servizos telemáticos para responder ás súas necesidades de lecer, valorando en 

que medida cobren estas necesidades e se o fan de maneira apropiada. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 

producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual e a conveniencia 

de recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización.  

 Coñecer e valorar o sentido e a repercusión das diversas alternativas existentes para 

compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se difundan as producións 

propias. 

 Coñecer e utilizar os sistemas de almacenaxe remota que facilitan a súa mobilidade e a 

independencia dun equipo localizado espacialmente. 

 Coñecer e utilizar as distintas canles de distribución multimedia e as redes P2P como medio 

para compartir as súas propias producións. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Canles de distribución multimedia. Televisión, vídeo e música por Internet. Streaming e 

VOD (video on demand). 

 Descarga directa de contidos. Funcionamento e principais servidores actuais.  

 Software xestor de descargas. Usos e principais programas. 

 Almacenaxe remota. Principais sitios web con discos duros virtuais. 

 Redes P2P. Tipos de redes e utilización dos principais programas clientes.  

Procedementos 

 Análise dos sitios de lecer e utilización dos servizos que ofrecen.  

 Uso de aplicacións e tecnoloxías que permitan a difusión das súas propias producións.  

 Instalación e utilización de software xestor de descargas, valorando e creando a súa 

propia opinión sobre as vantaxes da súa utilización.  

UN MUNDO DE DESCARGAS 
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 Usos de servizos para almacenaxe remota e servidores de descarga como medio para se 

independizar dun disco duro local e difundir as súas propias producións.  

 Análise do funcionamento das distintas redes P2P empregando os programas clientes 

máis populares. 

Actitudes 

 Interese por coñecer o funcionamento das canles de distribución multimedia en Internet 

valorando as posibilidades de lecer que ofrece a rede na actualidade. 

 Gusto pola utilización das tecnoloxías de streaming como medio de difusión das 

producións propias. 

 Respecto dos dereitos de propiedade sobre producións multimedia que se atopan na 

rede adquirindo a cultura da produción libre fronte ao uso ilexítimo das producións 

comerciais. 

 Valorar as grandes posibilidades que ofrecen os servizos de almacenaxe remota e os 

futuros sistemas operativos on-line. 

 

 

 

5.1.2. Contidos mínimos. 
 

 

 O/A alumno/a será quen de instalar e configurar aplicacións, e desenvolver técnicas que 

permitan asegurar sistemas  informáticos conectados entre si. 

 Deberá saber conectar dispositivos móbiles con outros, sen fíos ou con fíos, fixos ou 

móbiles, para intercambiar información e datos. 

 Deberá adquirir as destrezas necesarias para obter imaxes fotográficas, aplicarlles técnicas 

de edición dixital e diferencialas das imaxes xeradas por ordenador. 

 Saberá capturar, editar e montar fragmentos de vídeo con audio. 

 Deseñar e elaborar presentacións destinadas a apoiar o discurso verbal na exposición de 

ideas e de proxectos.  

 Desenvolver contidos interactivos para a rede aplicando estándares de accesibilidade na 

publicación da información. 

 Participar en redes sociais virtuais como emisores e receptores de información e iniciativas 

comúns. 

 Deberá saber elixir entre produtos de software e de contidos, tanto de código aberto e 

comerciais, con funcionalidades similares, os que sexan compatibles co respecto polos 

dereitos de autor e que mellor se axusten aos requirimentos das publicacións e ás 

necesidades dos usuarios.  

 

 

 

5.1.3. Temporalización. 
 

A temporalización programada para as unidades didácticas seguirá o seguinte plan. 

 
1ª AVA. Bloque I, II 
2ª AVA. Bloque III 
3ª AVA. Bloque IV 
 

 

 

 



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 81 de 100   

5.1.4. Criterios de avaliación. 
 

 Instalar e configurar aplicacións, e desenvolver técnicas que permitan asegurar sistemas  

informáticos conectados entre si. Valórase con este criterio a capacidade do alumnado para 

localizar, descargar e instalar aplicacións que preveñan o tráfico non autorizado en redes 

sobre diversos sistemas operativos. Pola súa vez, trátase de comprobar se identifican 

elementos ou compoñentes de mensaxes que permitan catalogalas como falsas ou 

fraudulentas, adoptan actitudes de protección pasiva, mediante a instalación e configuración 

de aplicacións de filtrado e eliminación de correo lixo, e de protección activa, evitando 

colaborar na difusión de mensaxes deste tipo. 

 Conectar dispositivos móbiles con outros, sen fíos ou con fíos, fixos ou móbiles, para 

intercambiar información e datos. Preténdese avaliar a capacidade de crear redes que 

permitan comunicarse a diferentes dispositivos fixos ou móbiles, utilizando todas as súas 

funcionalidades e integrándoos en redes xa existentes. Tamén se trata de verificar se se 

coñecen os distintos protocolos de comunicación e os sistemas de seguridade asociados, 

aplicando o máis adecuado a cada tipo de situación ou combinación de dispositivos. 

 Obter imaxes fotográficas, aplicarlles técnicas de edición dixital e diferencialas das imaxes 

xeradas por ordenador. Este criterio pretende valorar a capacidade de diferenciar as imaxes 

vectoriais das imaxes de mapa de bits. Céntrase na captación de fotografías en formato 

dixital e no seu almacenamento e edición para modificar características das imaxes tales 

como o formato, a resolución, o encadramento, a luminosidade, o equilibrio de cor e os 

efectos de composición. 

 Capturar, editar e montar fragmentos de vídeo con audio. Con este criterio preténdese 

comprobar se o alumnado é capaz de instalar e utilizar dispositivos externos que permitan a 

captura, xestión e almacenamento de vídeo e de audio. Aplicaranse as técnicas básicas para 

editar calquera tipo de fonte sonora: locución, son ambiental ou fragmentos musicais, así 

como as técnicas básicas de edición non lineal de vídeo para compoñer mensaxes 

audiovisuais que integren as imaxes capturadas e as fontes sonoras. 

 Deseñar e elaborar presentacións destinadas a apoiar o discurso verbal na exposición de 

ideas e de proxectos. Preténdese avaliar a capacidade de estruturar mensaxes complexas coa 

finalidade de expoñelas publicamente, utilizando o ordenador como recurso nas 

presentacións. Valorarase a correcta selección e integración de elementos multimedia en 

consonancia co contido da mensaxe, así como a corrección técnica do produto final e o seu 

valor de discurso verbal.  

 Desenvolver contidos interactivos para a rede aplicando estándares de accesibilidade na 

publicación da información. Preténdese comprobar se as alumnas e os alumnos utilizan 

aplicacións específicas para crear e publicar sitios web, incorporando recursos multimedia, 

aplicando os estándares establecidos polos organismos internacionais, aplicando ás súas 

producións as recomendacións de accesibilidade e valorando a importancia da presenza na 

web para a difusión de todo tipo de iniciativas persoais e de grupo. 

 Participar en redes sociais virtuais como emisores e receptores de información e iniciativas 

comúns. Este criterio céntrase na comprobación da capacidade das alumnas e dos alumnos 

para localizala na internet servizos que posibiliten a publicación de contidos, utilizándoos 

para a creación de diarios ou páxinas persoais ou de grupo, para subscribirse a grupos 

relacionados cos seus intereses e para participar activamente neles. Valorarase a adquisición 

de hábitos relacionados co mantemento sistemático da información publicada e a 

incorporación de novos recursos e servizos. No ámbito das redes virtuais deberán ser quen 

de acceder e manexar contornos de aprendizaxe a distancia e busca de emprego. 

 Elixir entre produtos de software e de contidos, tanto de código aberto e comerciais, con 

funcionalidades similares, os que sexan compatibles co respecto polos dereitos de autor e 

que mellor se axusten aos requirimentos das publicacións e ás necesidades dos usuarios. 

Trátase de avaliar a capacidade para optar entre aplicacións con funcionalidades similares 
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cando se necesite incorporalas ao sistema, tendo en conta as particularidades dos diferentes 

modelos de distribución de software. Terase en conta o respecto ás ditas particularidades e a 

actitude á hora de utilizar e compartir as aplicacións e os contidos xerados con elas. Así 

mesmo, valorarase o respecto aos dereitos de terceiras persoas no intercambio de contidos 

de produción allea. 

 

 

 

5.1.5. Instrumentos e procedementos de avaliación. 
 

Ademáis do exposto como norma xeral para a avaliación na ESO (apartado 3.4.3 desta 

programación), dada a naturaleza de esta materia, tamén se utilizarán os seguintes instrumentos. 

 

 Utilización de formato dixital para a realización de traballos e/ou actividades, tanto en grupo 

como individuais. 

 Uso do correo electrónico e o Chat para a intercomunicación co profesor ou profesora. 

 Emprego da plataforma TIC do Centro, que pon ó servicio do alumnado e profesorado toda 

unha serie de servicios como son: correo, almacen compartido de documentos, axenda, 

videos, creación de páxinas web, chat e video chat, traballos en grupo, foros de discusión, 

etc. 

 Emprego da aula virtual Moodle do noso Centro para a realización de actividades, etc. 

 

 

 

5.1.6. Criterios de cualificación. 
 
 

A cualificación final de cada alumno obterase considerando os seguintes criterios: 

 

 Probas individuais (en formato papel ou dixital) 50% (mínimo esixible 2,5 puntos sobre 10). 

 Traballos 20% ( proxectos, memorias, láminas, etc.). 

 Observación directa na aula 15% (tests, actividades, preguntas orais, etc.). 

 Caderno de aula 5%. 

 Actitude 10% (mínimo esixible 4 puntos sobre 10). 

 

 As probas individuais consistirán en preguntas cortas, interpretar exercicios con aplicación 

informáticas, identificar comandos dunha aplicación e as suas funcións, completar mapas 

conceptuais etc. Será necesario acadar como mínimo unha puntuación de 2,5 sobre 10 para 

poder chegar a ser avaliado positivamente na materia. 

 Nas actividades prácticas (proxectos, informes, cuestionarios, traballos, etc.) se valorará: 

cumprimento das especificacións, orixinalidade, funcionalidade, presentación, contido, 

exactitude, exposición oral, etc. 

 A observación directa na aula se realizará por medio de preguntas orais na aula, tests, 

realización das actividades propostas,traballo co ordenador, etc. 

 No caderno de aula se valorará que estea completo así como a orden e a limpeza do mesmo. 

 Na actitude do alumno se valorará o seu comportamento na aula, actitude receptiva, 

participación, traballo colaborativo etc. Para poder ser avaliados positivamente na materia 

será necesario que como mínimo alcancen unha puntuación de 4 sobre 10 neste apartado. 

 

A avaliación será continúa polo que a nota final do curso, e de cada avaliación, se calculará 

realizando a media aritmética de todas as notas obtidas ata ese momento e aplicándolle o peso 
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correspondente a cada nota, sempre que en ningunha das avaliacións o alumno teña unha nota 

inferior o 2.  

 

Os alumnos/as que obteñan unha puntuación final igual ou superior a 5, sobre 10 e de este 

xeito alcancen os obxectivos mínimos propostos para cada unidade e en consecuencia os obxectivos 

do curso, serán avaliados positivamente.  

 

Estes criterios poderán sufrir variacións o longo do curso se así o require o mellor 

desenvolvemento do proceso de ensinanza -aprendizaxe dos alumnos/as, e se este fose o caso os 

alumnos/as sería informados dos cambios. 
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5.2. Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 1º 

Bach. 
 

5.2.1. Obxectivos do curso 
 

O ensino da Tecnoloxía da información e da comunicación no bacharelato, terá como 

finalidade o desenrolo das seguintes capacidades: 
 

 Coñecer a incidencia das TIC na sociedade. 

 Valorar o papel que estas tecnoloxías representan nos procesos produtivos, industriais, 

científicos e artísticos. 

 Coñecer os fundamentos físicos e lóxicos dos sistemas ligados as TIC. 

 Utilizar as ferramentas propias deas TIC para adquirir, seleccionar, recuperar, 

transformar, transmitir crear, e presentar información. 

 Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos a propia 

produción.Valorar o respecto a propiedade intelectual e a conveniencia de utilizar 

fontes que autoricen a súa utilización. 

 Elaborar contidos propios e publicalos na rede. 

 Fomentar a investigación e aprendizaxe autónomos. 

 Resolver problemas propios da modalidade que estuda o alumnado. 

 Favorecer comportamentos mais participativos do alumnado 
 

 

 

5.2.2. Secuencia de Contidos. 
 

Unidade 1: Introducción e historia das TIC 

 

 

 Evolución das tecnoloxías da información. 

 Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. 

 Potencial comunicativo que ofrece a tecnoloxía multimedia. Vantaxes e inconvenientes 

 Posibilidades e riscos das tecnoloxías da información 

 Aplicacións científicas das TIC 

 Informática distribuída 

 Aplicacións sociais das TIC 

 

 

Unidade 2: O hardware. Arquitectura do PC 

 

 

 Datos e información. Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da 

información. 

 Arquitectura de ordenadores. Identificación física e instalación funcional dos compoñentes 

do ordenador e os seus periféricos. 

 Teléfono móbil. Reprodutores multimedia. PDA. Navegadores GPS. Videoconsolas. 

 Placa base, chipset e microprocesador 

 Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. Memoria RAM 

CMOS. 

 Conectores e portos de comunicación 
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 Tarxetas de expansión. Rañuras de expansión e controladores. 

 Dispositivos de entrada e saída 

 Dispositivos de almacenamento 

 Dispositivos de comunicación. Redes 

 

 

 

Unidade 3: S.O. Iniciando o uso do ordenador. 

 

 Funcións do sistema operativo 

 Interface gráfico de usuario 

 Manexo do sistema operativo 

 Estrutura física e lóxica de almacenamento 

 Configuración e personalización do S.O 

 Configuración de dispositivos 

 Instalación e desinstalación de aplicacións 

 Mantemento e protección do ordenador 

 

 

 

 

Unidade 4: Internet. Comunicación co exterior. 

 

 Conceptos básicos na web social 

 Localización, carga e almacenamento de distintos tipos de informacións (páxinas completas, 

textos, imaxes, sons, videos, etc.) na web. 

 Wikis e blogs 

 Publicar e compartir fotos e vídeos. Servizos para publicar fotos. Servizos para publicar 

vídeos.  

 RSS e Podcast 

 Acceso aos servizos RSS. 

 Xeolocalización e Xeorreferenciación 

 

 

 

Unidade 5: Información en texto. 

 

 

 Intercambio de información. Transferencia de texto dende un documento PDF. 

Transferencia de datos e gráficos dende unha folla de cálculo. 

 Documentos con índice de contidos 

 Documentos con estilo xornalístico 

 Documentos con táboas 

 Elaborar panfletos ou folletos publicitarios 

 Apuntamentos persoais 

 Documentos científicos 

 Xerar un documento PDF 
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Unidade 6: Follas de Cálculo. 

 

 

 Ámbito de traballo. Estrutura dunha folla de cálculo. Filas, columnas e celas. 

 Introdución de datos. Datos e fórmulas.  

 Rangos. Realización de operacións básicas con rangos: copiar, mover, borrar e cortar. 

 Funcións: Concepto, sintaxe e utilidade. Funcións matemáticas. Funcións estatísticas. Funcións 

financeiras. Funcións de data e hora. Funcións lóxicas. Funcións de busca. Funcións de texto. 

 Edición dunha folla de cálculo 

 Visualización e impresión da folla 

 Gráficos 

 Cálculo dun valor 

 

 

 

Unidade 7: A imaxen Dixital. 

 

 Imaxes gráficas. Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. 

Tamaño de imaxe e tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de aspecto.  

 Formato de arquivos gráficos. 

 Software para visualizar e editar imaxes 

 Obtención de imaxes dixitais 

 Manipular imaxes fotográficas 

 Traballar con seleccións, máscaras e capas 

 Composición de fotografías. Traballar con textos 

 Aplicar filtros e estilos de capa 

 

 

 

Unidade 8: Presentacións multimedia. 

 

 Ferramentas de presentación: o software para presentacións. 

 Deseño de diapositivas 

 Elementos interactivos. Hiperenlaces. Botóns de acción. 

 Preparación e realización da presentación: Transicións. Efectos de animación. 

 

 

 

Unidade 9: As bases de Datos. 

 

 

 Xestores de bases de datos relacionais: Access. OpenOffice 

 Táboas. Gardar e modificar a información 

 Rexistros e campos. Tipos de campos. Formatos. 

 Deseño da estrutura dunha base de datos e introdución dos rexistros. 

 Filtrado de rexistros. 

 Consultas 

 Formularios 

 Informes 
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 Modificar o deseño de formularios e informes 

 Busca de información 

 

 

 

Unidade 10: Programación. 

 

 

 Linguaxes de programación. 

 Algoritmos e programas. 

 Creación dun programa 

 Controis 

 Eventos nun programa 

 

 

5.2.3. Contidos mínimos 
 

 Coñecer  as diferentes posibilidades das novas tecnoloxías para xestionar a información. 

 Saber recoñecer as distintas partes da arquitectura du PC. 

 Coñecer outros dispositivos utilizados para a xestión de información (ademáis do PC) 

 Saber valorar as magnitudes utilizadas para o almacenamento de información. 

 Dispositivos de entrada e saida. A interacción exterior do PC. 

 Navegación basica en Internet. Búsquedas, utilización de aplicacións on-line. 

 Manexo de informacion en modo texto. Creacion e manexo de arquivos PDF. 

 Coñecemento e uso a nivel usuario das follas de cálculo. 

 Identificación e coñecemento dos distintos formatos de imaxe. Edición básica de imaxes. 

 Elaboración de presentación multimedia. 

 Capacidade de integrar imaxen, son e texto en presentacións multimedia. 

 Creación de bases de datos. 

 Edición de consultas para o seu manexo nas bases de datos. Coñecemento do potencial  das 

bases de datos a nivel usuario 

 

 

5.2.4. Temporalización. 
 
A temporalización dos contidos seguirá ás propias unidades didácticas: 
 

1ª AVA. Unidades 1, 2 e 3 
2ª AVA. Unidades 4, 5 e 6 
3ª AVA. Unidades 7, 8, 9 e 10 

 

 

5.2.5. Criterios de avaliación. 
 

Para cada unidade didáctica, o/a alumno/a deberá adquirir as habilidades, destrezas, 

coñecementos e contidos que se establecen nos obxetivos e contidos da propia unidade. De cara a 

avaliación, e cos instrumentos avaliativos que despois se expoñen, o alumnado deberá: 

 Ser capaz de utilizar as aplicacións traballadas en cada unidade de maneira autónoma. 

 Realizar actividades prácticas, utilizando o software traballado en cada unidade. 

 Traballar en grupo, aportando ideas e solucións ó traballo que se propoña para cada unha 

das aplicacións que se traballen nas unidades didácticas. 
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 Utilizar linguaxe técnico e especifico para os distintos contidos que se traten. 

 Imnovación e persoalización nas solucións a actividades propostas. Valorarase o tratamento 

persoal e imnovador do alumno/a ante as actividades que se lle propoñan.  

 

 

5.2.6. Instrumentos e procedementos de avaliación. 
 

Ademáis de outras ferramentas de avaliación, e dada a naturaleza desta materia, tamén se 

utilizarán os seguintes instrumentos. 

 

 

 Realización dun proyecto por cada unidade didáctica. Este proxecto realizarase por parellas, 

dado que non dispoñemos de equipos suficientes para individualizalos. 

 Utilización de formato dixital para a realización de traballos e/ou actividades, tanto en grupo 

como individuais. 

 Uso do correo electrónico e o Chat para a intercomunicación co profesor ou profesora. 

 Emprego da plataforma TIC do Centro, que pon ó servicio do alumnado e profesorado toda 

unha serie de servicios como son: correo, almacen compartido de documentos, axenda, 

videos, creación de páxinas web, chat e video chat, traballos en grupo, foros de discusión, 

etc. 

 Emprego da aula virtual Moodle do noso Centro para a realización de actividades, etc. 

 

 

 

 

5.2.7. Criterios de Cualificación. 
 

A cualificación final de cada alumno obterase considerando os seguintes criterios: 

 

 Probas individuais (en formato papel ou dixital) 50% (mínimo esixible 4 puntos sobre 10). 

 Traballos 20% ( proxectos, actividades, etc.). 

 Observación directa na aula 15% (tests, actividades, preguntas orais, etc.). 

 Caderno de aula 5%. 

 Actitude 10% (mínimo esixible 4 puntos sobre 10). 

 As probas individuais consistirán en preguntas cortas, interpretar exercicios con aplicación 

informáticas, identificar comandos dunha aplicación e as suas funcións, completar mapas 

conceptuais etc. Será necesario acadar como mínimo unha puntuación de 4 sobre 10 para 

poder chegar a ser avaliado positivamente na materia. 

 Nas actividades prácticas (proxectos, informes, cuestionarios, traballos, etc.) se valorará: 

cumprimento das especificacións, orixinalidade, funcionalidade, presentación, contido, 

exactitude, exposición oral, etc. 

 A observación directa na aula se realizará por medio de preguntas orais na aula, tests, 

realización das actividades propostas,traballo co ordenador, etc. 

 No caderno de aula se valorará que estea completo así como a orden e a limpeza do mesmo. 

 Na actitude do alumno se valorará o seu comportamento na aula, actitude receptiva, 

participación, traballo colaborativo etc. Para poder ser avaliados positivamente na materia 

será necesario que como mínimo alcancen unha puntuación de 4 sobre 10 neste apartado. 

 

A avaliación será continúa polo que a nota final do curso, e de cada avaliación, se calculará 

realizando a media aritmética de todas as notas obtidas ata ese momento e aplicándolle o peso 

correspondente a cada nota, sempre que en ningunha das avaliacións o alumno teña unha nota 

inferior o 3.  
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Os alumnos/as que obteñan unha puntuación final igual ou superior a 5, sobre 10 e de este 

xeito alcancen os obxectivos mínimos propostos para cada unidade e en consecuencia os obxectivos 

do curso, serán avaliados positivamente.  

 

Estes criterios poderán sufrir variacións o longo do curso se así o require o mellor 

desenvolvemento do proceso de ensinanza -aprendizaxe dos alumnos/as, e se este fose o caso os 

alumnos/as sería informados dos cambios. 

 

  



IES Xunqueira 1. Pontevedra  Dpto. de Tecnoloxía 

 

Curso 2014/2015  Páx. 90 de 100   

6. Tratamento das materias pendentes e 

alumnado repetidor. 

 

6.1. Plan de Traballo para a superación de pendentes na 

ESO. 
 

No caso da área de Tecnoloxía, atoparemonos con materias pendentes en 3º ESO (con pendente 

de 2º ESO) e en 4º ESO (con pendente de 3º ESO e/ou de 2º ESO). Para a superación destas 

materias pendentes o Departamento realizará unha serie de actuacións co alumnado implicado para 

intentar acadar a recuperación dos contidos correspondentes. O plan de traballo será o seguinte: 

 

A. Entrevista co alumnado implicado para explicar o plan que imos aplicar. 

B. Por parte do profesor ou profesora que lle imparte clase no presente ano faráse un seguimento 

específico no propio curso. Este seguimento ten por obxeto recoller os cambios que poida ter o 

alumnado, sobre todo a nivel procedimental e actitudinal. 

C. Paralelamente ó apto. b, o Xefe de departamento elaborará material de reforzo específico para a 

recuperación da pendente. Esto é necesario para que o alumno ou alumna teña a posibilidade de 

recuperar a materia anterior, ainda no caso de non superar a presente. 

D. Os materiais estarán basados nos contidos mínimos que establece esta programación para o 

nivel a recuperar. Seranlle entregados ó alumnado en reunións periodicas, a modo de titoria. Si 

é posible, os materiais deberán estar a disposición do alumnado tamén na páxina web do 

instituto, nun apartado específico para tal efecto. 

E. traballo realizado polo alumnado con eses materiais será avaliado e valorado, podendo ter 

validez para a xustificación da superación da materia a recuperar. 

F. No caso de que o resultado da avaliación continua dos materiais traballados e/ou o seguimento 

continuado no curso presente non foxe suficiente para superar a materia pendente, realizarase 

unha proba escrita no mes de maio (dado que así o establece a lei) baseada nos contidos 

mínimos establecidos para ese nivel. 

G. De non superar a materia pendente no mes de xuño, o alumno ou alumna dispón tamén da 

convocatoria extraordinaria de setembro, para o que deberá superar a proba que se propoña 

para o nivel a recuperar. 

 

Ademáis do dito nos apartados anteriores, o Departamento recomenda o profesorado 

implicado que valore as circunstancias do alumnado que este afectado por este programa, 

intentando dar a maior flexiblidade e atención as necesidades que teña. 

 

 

6.2. Programas de reforzo con atribución horaria. 
 

No hai programas de reforzo con atribución horaria no noso Departamento, polo que non se 

establecen os seus criterios de cualificación. 

 

 

6.3. Programas específicos para alumnado repetidor. 
 

Cando nos atopemos con alumnado repetidor nun grupo, o Departamento establece un protocolo de 

actuación específico para estos casos. Este protocolo seguirá o seguinte programa: 
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A. Entrevista individualizada co alumno ou alumna para recoller información sobre as causas que 

o levaron a esta situación de repetidor. 

B. Despois de conocer estas causas, e en cada caso, farase unha actuación que as corrixa no 

presente curso, de tal maneira que se evite que o alumno ou alumne remate o curso na mesma 

situación. 

C. O seguimento e actuación manterase durante todo o curso, correxindo aquelas situacións, 

actitudes ou carencias que se vaian detectando. 

 

 

6.4. Seguimento de pendientes no Bacharelato. 
 

O Departamento de Tecnoloxía deberá ter en conta que en 2º de Bacharelato poderá aparecer 

alumnado con pendentes de 1º de Bacharelato: Tecnoloxía Industrial I e Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. No presente curso non se da ningún destos dous casos, polo que 

non se establece ningún protocolo de acctuación para eles. 

 

 

6.5. Coñecementos previos para a matricula en 2º de 

Bacharelato. 
 

 

Na Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das 

ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 27 de Xuño de 2008) 

establecense as condicións para cursar determinadas materias de 2º de Bacharelato. A principios de 

curso, e unha vez se teñan os listados definitivos do alumnado matriculado, o Xefe de 

Departamento cotexará e comprobara que todos cumpren as condicións para a matrícula. De non ser 

así, aplicaranse os puntos 6.5.1 e/ou 6.5.2 desta programación. Nos seguintes 2 puntos aclaramos o 

protocolo de actuación para estos casos: 

 

 

6.5.1. Matriculados en Electrotécnia. 
 

Na orde antes mencionada, no seu articulo 3.7, para a matricula nesta materia (Electrotécnia), o 

alumno/a debera ter cursado Física e Química de 1º de Bach. No caso de non ser así, o/a alumno/a 

deberá acreditar os coñecementos previos podendo obtar polas seguintes opcións: 

 

 Matricularse en Física e Química de 1º de Bach e cursala como pendente. 

 Realizar unha proba de contidos mínimos de Física e Química de 1º de Bach., realizada 

polos Xefes de Departamento de Tecnoloxía e Física e Química conxuntamente que 

determinen que ese alumno/a ten os coñecementos previos necesarios para cursar 

Electrotécnia sin problema. 

 Integrarse nun plan de traballo co Xefe de Departamento de Tecnoloxía hasta que acade os 

coñecementos necesarios para a sua acreditación. Este plan de traballo consistirá nun 

aprendizaxe dos contidos mínimos de 1º, mediante sesións tutoradas con actividades de 

reforzo. Digamos que é un plan parecido ó que se establece para a recuperación dunha 

materia pendente. 

 

Estas 3 opcións non son incompatibles, e decir, si o/a alumno/a fai a proba e non a supera, 

podería optar por algunha das outras 2. Independientemente do plan ou método utilizado, en canto 
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se acrediten os coñecementos previos necesarios, o/a alumno/a quedara exento de realizar máis 

probas. 

 

 

6.5.2. Matriculados en Tecnoloxía Industrial II. 
 

Tal e como establece a Orde de 24 de Xuño de 2008, no seu artigo 3.6, Para matricularse de 

Tecnoloxía Industrial II, será necesario ter cursado Tecnoloxía Industrial I. No caso de que por 

cambios non foxe así, deberemos remitirnos á  ORDE do 5 de maio de 2011 (DOG 1 de Xuño de 

2011). Nesta Orde, no seu artigo 3 establécese que: 

 

Artigo 3. Elección no segundo curso de materias de modalidade de contidos progresivos.  

1. O alumnado poderá cursar en segundo unha materia de modalidade que, polos seus 

contidos progresivos, requira dalgunha materia de primeiro que non cursase, sempre que curse 

simultaneamente a materia de primeiro coa cal se vincula.  

A materia de primeiro curso non será computable para efectos de modificar as condicións 

en que o alumno promocionou ao segundo curso.  

Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non 

poida asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás 

pendentes e o departamento didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con 

expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades recomendadas e programará 

probas parciais para verificar a superación desa materia.  

2. Será requisito indispensable a superación previa da materia do primeiro curso para poder 

ser avaliado na materia de segundo. 
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7. Metodoloxía, Materiais e Recursos e outras 

actividades complementarias e/ou 

extraescolares. 

 

 

7.1. Metodoloxía. 
 

 

Pretendemos que o alumnado sexa competente, que adquira unha serie de competencias para 

poder vivir en sociedade. Tamén é importante a adquisición de competencias con fins 

propedeuticos, dado que moitos dos nosos alumnos e alumnas continuarán a sua formación 

académica, ben sexa en Ciclos Formativos de Formación Profesional ou en Carreiras Universitarias. 

 Na área de Tecnoloxía, co Método de Proxectos traballaremos unha serie de contidos co 

obxetivo de que adquiran esas capacidades que lle axuden á sua competencia. As características 

máis importantes son: 

 

 O aprendizaxe realízase de maneira integral. 

 Favorécese a retención dos contidos porque se fomenta a comprensión do problema. 

 Fortalécese a autoconfianza. 

 Fomentase o aprendizaxe significativo e investigativo. 

 É un método moi motivador. 

 Fomenta o traballo en grupo. 

 

En definitiva, trataremos de construir unha estructura de aprendizaxe sólida. O alumnado 

dispón de certa automía, e fomenta, sobre todo a capacidade de “aprender a aprender”. Esta 

característica será de vital importancia no seu futuro como persoa e tamén na sua formación 

profesional. 

 

 

7.2. Materiais e recursos. 
 

 

O libro de texto utilizado no noso centro é o da Ed. Oxford. Decidimos traballar a mesma 

editorial para derlle continuidade e homoxeneidade ós distintos niveis. Así, en 2º, 3º e 4º da ESO, 

traballaremos cos libros desta editorial. Pola experiencia de outros anos, os resultados son 

satisfactorios, e por eso daremos continuidade a este criterio.  

Por outra banda, no Bacharelato non establecemos libros de texto de compra obrigada, 

tentando así axudar ás familias a superar estes momentos tan desfavorables económicamente. Ainda 

así, ofreceráselle unha bibliografía de consulta e axuda. Esta bibliografía de referencia é a que 

establecen os grupos de traballo da CIUG para cada materia. 

 

 En canto a outros recursos didácticos, dispoñemos de unha serie de materiais xa elaborados, 

de outros anos. Así, por exemplo, temos unha pequena colección de materiais e maquetas, xa feitas, 

que utilizamos na exposición dos contidos nas clases: Distintos dispositivos eléctricos e 

electrónicos, mecanismos e estructuras, etc. 

 

 Outro punto importante deste apartado é a disposición de espácios especificos para esta área: 
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 Aula-Taller de Tecnoloxía: Coa incorporación este ano das materias de Bacharelato, 

dispoñemos de duas aulas espaciosas, ainda que non moi dotatas en materiais. Esperamos ir 

solucionando esto, ainda que non son estos os mellores momentos. 

 Aula de Informática. Dispoñemos de 2 aulas de Informática no centro, o que nos permite, 

para as unidades relacionadas coa informática, traballar con certa comodidade. Tamén pode 

ser utilizada para a exposición de materiais TIC. 

 Aula de grupo, que podemos utilizar como comodín, dado que as veces poden coincidir na 

mesma hora distintos grupos de Tecnoloxía e deberemos repartir os espazos. Este ano, como 

dispoñemos de duas aula-taller este problema minimízase. 

 

 

7.3. Actividades Complementarias e Extraescolares. 
 

 

 

De cara ó curso 2014/15 non se planificou ningunha actividade extraescolar propia e 

especifica da área de Tecnoloxía, si ben o Departamento esta aberto a posibles incorporacións 

durante o curso. Tamén se contempla a colaboración nalgunha das actividades transversais que se 

poidan facer no Centro. 

 

En canto ás actividades Complementarias, ademáis de outras que poidan xurdir ó longo do 

curso, o  Departamento xa prevé participar e realizar as seguintes: 

 

 

 Taller Tecnolóxico. O longo do Curso e durante os recreos, fora do horario oficial do 

profesor, abrense as portas da aula taller para que as alumnas e alumnos poidan utilizar a 

aula co fin de realizar actividades persoales relacionadas coa tecnoloxía: reciclaxe de 

obxetos, ampliación de proxectos, reparación ou rehabilitación de dispositivos persoales, 

etc. Por exemplo, realización de novos usos de telefonos móviles, realización de pequenos 

proxectos reciclando algún pequeno electrodoméstico, aproveitamento de caixas de fruta 

para realización de maquetas e obxectos, etc... Estos obradoiros son completamente 

voluntarios para o alumnado e teñen como obxetivo fomentar a relación alumno/a-

profesor/ra e espertar o interese polo reciclaxe e reaproveitamento de materiais de refugallo. 

 

 Aula de Informática. Tamén nos recreos, e de maneira totalmente voluntaria para o 

alumado, ábrense as portas da aula de Informatica para que poidan ter acceso ós ordenadores 

e internet e utilizalos baixo a supervisión e axuda dun profesor do departamento. 
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8. Outras actuaccións e programas no Dpto. 

 

 

8.1. Medidas de Atención á Diversidade. 
 

Co fin de que a educaión e formación, neste caso na área de Tecnoloxía, sexa igualitaria, 

obrígamos a facer un tratamento personalizado. Non todos os compoñentes do grupo poden levar o 

mesmo ritmo de aprendizaxe, e a razón pode estar en diferentes causas. Co fin de atender estes 

posibles casos con necesidades específicas, dispoñemos dos seguintes recursos e medidas a tomar: 

 

 Para casos con necesidades xa detectadas en cursos anteriores, e icluidos en PDC, 

utilizaremos unha programación adaptada a ese grupo. 

 Para casos recientes, ou non incluidos en PDC, donde o alumno ou alumna ten necesidades 

especiais ou distintas en todas ou case todas as materias, o Departamento de Orientación do 

noso Centro dispón de Plans de Apoios. A nosa obriga e traballar baixo as directrices que 

marque o Departamento de Orientación. 

 Para aqueles casos con necesidades específicas na área de Tecnoloxía, establecerase un plan 

de actuación especial para dar solución e atención a ese alumno ou alumna. Este plan deberá 

ser supervisado polo Departamento de Orientación, podendo facerlle incluso adaptacións 

curriculares individualizadas. 

 

En calquer caso, dado que non podemos predecir cales poden ser atencións ou necesidades que 

imos detectar, as actuacións poden ser elaboradas a posteriori, sempre coa máxima celeridade 

posible. 
 

 

8.2. Programación da Educación en Valores. 
 

A inclusión e adaptación dos distintos temas transversais dentro da Área de Tecnoloxía debe 

estar presente en todos os niveis donde se imparte esta área. Vexamos a serie de temas transversais 

e algunhas pautas sobre cada un deles: 

 

 Educación Ambiental. É un dos temas máis afíns ó propio curriculum da asignatura. Dende 

a nosa área deberemos expoñer en todos eos temas os problemas de contaminación 

ambiental asociados os cambios tecnolóxicos. Ser criticos con estes cambios, vendo o lado 

positivo, pero tamén os novos problemas, o lado negativo. Expoñer e fomentar o reciclaxe e 

a sosnibilidade como posibles solucións paliativas ó problema.  

 Educación para a Paz. Expoñer a importancia dos avances tecnoloxícos no eido militar e 

como poden axudar e/ou perxudicar ás relacións internacionais.  

 Educación para o Consumo. Fomentar un consumo racional, sobre todo no eido da 

enerxía, tan ligada á nosa área. Tamén facer unha reflexión sobre o uso e abuso das 

explotacións naturais para a obtención de materiais.  

 Educación Vial. Facer fincape nos novos avances Tecnolóxicos nos automóviles. Fomentar 

o uso deles para mellorar a nosa seguridade e a dos demais: cinturón de seguridade, casco, 

airbag, abs e outros. 

 Educación para a igualdade. Non hai mellor plataforma para fomentar a igualdade de 

sexos que esta, que tradicionalmente foi un coto machista. Podemos, dende estas idades 

fomentar a igualdade de concións en ambos sexos para o desembolvemento tecnolóxico. O 

traballo en grupos mixtos é moi recomendable para unha normalización cultural igualitaria. 
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 Educación para a Saude. Analizar críticamente aqueles avances tecnolóxicos que 

provocaron directa ou indirectamente problemas de saude. Tamén tratar aqueles avances que 

xeraron cambios socias que deriban en problemas de saude. É importante, sobre todo, 

aqueles que afectan máis directamente ó alumnado, como por exemplo, problemas de 

sedentarismo e incomunicación e falta de relación persoais derivado das novas TIC. 

 Educación para a Sexualidade. Ainda que aparentemente no é unha área moi idónea para 

tratar este teme, non debemos esquencer que se trata das realacións persoais de parella, e as 

novas TIC, que pertencen ó curriculum, son unha plataforma para tratar os novos hábitos de 

relación de parexa na nosa xuventude. 

 Educación Cívica e Moral. Fomentar nas clases de Tecnoloxía, e en particular na aula-

taller, as boas formas e maneiras, o compañerismo e socialización formal é un tema 

transversal de uso diario.  

 

 

 

8.3. Contribución ó Proxecto Lector. 
 

 

 Como apoio á formación do alumnado na sua competencia en lecto-escritura, o 

Departamento propón que se realicen unha serie de actividades para fomenta-la. 

Independientemente de esta guía, o docente poderá facer variacións na sua programación de aula, 

establecendo outras alternativas.  

 

 Fomentar a lectura de articulos e documentos tecnicos sobre temas referidos ás Unidades 

Didácticas. 

 Practicar a lectura comprensiva de documentos técnicos: manuais, libros de instruccións, 

documentos de especificacións, etc. 

 Presentación de actividades escritas, exixindo a maxima formalidade nos documentos: 

limpeza, orde, márxenes, etc. 

 Non realizar todas as actividades en formato dixital, senón establecer algunhas delas 

obrigatoriamente en formato tradicional (escrito a bolígrafo e papel), para non fomentar a 

atrofia desta habilidade, senón todo o contrario. 

 

 

 

8.4. Contribución ó Plan TIC. 
 

Dada a natureza e contidos propios da área de Tecnoloxía, non é necesario articular ou 

establecer accións adicionais para este apartado, dado que están incluidas no propio curriculum da 

área. 
 

 

8.5. Contribución ó Plan de Convivencia. 
 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro, dende a Programación 

do Departamento establecemos unha seríe de puntos que lle poidan servir ó profesorado como guía. 

Ainda así, está claro que podemos facer moitas máis actuacións para axudar a ter un bo ambiente de 

convivencia no Centro. Estas son algunhas ideas: 
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 Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia 

escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

 Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 

pacífica. 

 Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, do taller de 

Tecnoloxía, da  aula multimedia, da aula de informática ou de calquera espazo que se 

utilice para impartir a materia. 

 Motivar  ao  alumnado  para  que  comece  a  interiorización  da  cultura  do  diálogo  e  a 

mediación. 

 Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 

alumnos/as no centro. 

 Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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9. Avaliación da Programación. 

 

 

Esta programación foi feita para o curso 2014/2015, basandose e mellorando programacións de 

anos anteriores. Cando remate o curso poderemos e deberemos facer unha valoración da propia 

programación, que nos axudara a mellorar as de proximos cursos. 

Para levar a cabo esta avaliación ou valoración da programación, o Departamento establece 

unha serie de indicadores ou mecanismos de control: 

 O rematar o curso, todos/as o membros do Departamento elaboran unha memoria final, 

que se entraga nun so documento á dirección. Nesta memoria o profesorado , entre 

outros puntos fará constar o grado de satisfacción coa programación e as posibles 

melloras que se poden realizar sobre ela. 

 O Xefe de Departamento recollerá nas actas das sesións de reunión posibles fallos ou 

melloras na programación, e a final de curso recopilará todos estos datos coa intención 

de aplicalos á programación do seguinte curso. 

 Outro indicador utilizado e facer un cuestionario final ó alumnado sobre o 

funcionamento e organización do curso, que nos aportará datos para correxir na vindeira 

programación. 

 

A Programación debe ser un documento vivo e dinámico que mellore o funcionamento da Area de 

Tecnoloxía en todos os seus ambitos. 

 

 

 

 

 

 

Fírmase e entrégase esta Programación en Pontevedra, a 15 de Setembro de 2014 

 

 

O Xefe de Departamento. 
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